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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 9/11/2022 

Reunião Ordinária do dia 8 de novembro de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia oito de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quinze 

minutos, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de Manaus, no 

plenário Adriano Jorge, em sua sede própria, na rua Padre Agostinho Caballero 

Martin, n. 850, São Raimundo, nesta Capital, Estado do Amazonas, presidida pelo 

vereador Caio André Pinheiro de Oliveira, do Partido Social Cristão (PSC); 

secretariada pela vereadora Carmem Glória Almeida Carratte, do Partido Liberal 

(PL). PRESENTES, ainda, os vereadores Allan Campelo da Silva e Daniel Amaral 

Vasconcelos, do Partido Social Cristão (PSC); Amom Mandel Lins Filho e William 

Robert Lauschner, do Cidadania; Antônio Almeida Peixoto Filho, Elan Martins de 

Alencar e Wallace Fernandes de Oliveira, do Partido Republicano da Ordem Social 

(PROS); Samuel da Costa Monteiro, do Partido Liberal (PL); Cícero Custódio da 

Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT); Diego Roberto Afonso, Éverton Assis 

dos Santos e Gilmar de Oliveira Nascimento, do União Brasil (UB); Dione 

Carvalho dos Santos, Ivo Santos da Silva Neto e Joelson Sales Silva, do Patriota; 

Eduardo Assunção Alfaia, João Kennedy de Lima Marques e Rosinaldo Ferreira 

da Silva, do Partido da Mobilização Nacional (PMN); Elissandro Amorim Bessa, do 

Solidariedade (SD); François Vieira da Silva Matos, do Partido Verde (PV); 

Francisco Carpegiane Veras de Andrade, João Carlos dos Santos Mello, Márcio 

José Maia Tavares e Rodrigo Guedes Oliveira de Araújo, do Republicanos (REP); 

Jaildo de Oliveira Silva, do Partido Comunista do Brasil (PCdoB); Jander de Melo 

Lobato, do Partido Socialista Brasileiro (PSB); Luís Augusto Mitoso Júnior, do 

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB); David Valente Reis, Marcelo Augusto da Eira 

Correa, Lissandro Breval Santiago, Manoel Eduardo dos Santos Assis e Marcel 

Alexandre da Silva, do Avante; Raiff Matos Silva Vasconcelos, do Democracia 

Cristã (DC); Robson da Silva Teixeira, do Partido da Social Democracia Brasileira 

(PSDB); Thaysa Lippy Silva de Souza, do Progressistas (PP); e Yomara Jesuína 

Lins Rodrigues, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). JUSTIFICADA 

a ausência dos vereadores Maria Jacqueline Coelho Pinheiro, do UB; Rosivaldo 

Oliveira Cordovil, do PSDB; e Wanderley Caldeira Monteiro, do Avante. Havendo 

quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o Presidente declarou 

aberta a reunião e, na sequência, a secretária, vereadora Glória Carratte, leu a Ata 

da sessão ordinária do dia sete de novembro do ano em curso. Em seguida, o 

Presidente passou os trabalhos para o GRANDE EXPEDIENTE, anunciando a 

ordem dos blocos e os vereadores inscritos. Em Questão de Ordem, o vereador 

Jaildo Oliveira pediu um minuto de silêncio, pela morte do motorista de ônibus, 
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senhor Luís Pinheiro Alves, que foi brutalmente assassinado à caminho do trabalho. 

O questionante manifestou pesar à família enlutada e solicitou à Secretaria 

Municipal de Segurança Pública e Defesa Social – Semseg para que prendesse os 

criminosos o mais rápido possível. O Presidente acatou o pedido do vereador e 

solidarizou-se com a família enlutada; e, após a homenagem, delegou a palavra ao 

primeiro orador. O primeiro orador, vereador Raiff Matos, parabenizou os 

manauaras patriotas que estavam mobilizados em frente à sede do Comando Militar 

da Amazônia – CMA, manifestando de forma democrática os seus sentimentos, em 

busca de um Brasil de “ordem e progresso”. Foi aparteado pelos vereadores 

Capitão Carpê, Peixoto, Prof. Samuel, Kennedy Marques, Sassá da Construção 

Civil, William Alemão, Marcel Alexandre e Mitoso. Retomando a palavra, 

acolheu os apartes, com exceção do vereador Sassá da Construção Civil, e 

finalizou o seu discurso. O segundo orador, vereador Capitão Carpê, defendeu o 

caráter ordeiro dos manauaras que estavam acampados em frente ao CMA, 

salientando que a manifestação era garantida pela Constituição Federal. O orador 

ressaltou que se colocava como representante dos valores da direita e do 

conservadorismo da Casa. Prosseguindo, falou sobre a necessidade da construção 

de mais Centros de Atenção Psicossocial – Caps, para ofertar atendimento ampliado 

às pessoas com sofrimento psíquico grave e persistente ou decorrente do uso 

abusivo de drogas e álcool, questionando a localização do Caps localizado no bairro 

Adrianópolis, que a seu ver, não atendia a população das áreas circunvizinhas, que 

realmente necessitava de tratamento, referenciando o Centro de Saúde Mental do 

Amazonas que substituiu o Eduardo Ribeiro. Disse, ainda, que teria uma agenda 

com o governador do Estado, no dia em curso, e levaria as pautas que vinha 

defendendo na Casa, tais como, o aumento do gradil da Ponte Rio Negro, instalação 

de câmeras de monitoramento e uma base de valorização à vida. Foi aparteado 

pelos vereadores Joelson Silva, Kennedy Marques, William Alemão, Marcel 

Alexandre e Jander Lobato. Retomando a palavra, acolheu os apartes; afirmou 

que era preciso atuar na remediação e prevenção para combater o problema do 

suicídio; falou do atendimento que o seu gabinete realizava às pessoas com 

problemas mentais; e agradeceu a sensibilidade de todos com a pauta em voga. O 

terceiro orador, vereador William Alemão, prestou contas à população manauara, 

salientando que por meio de suas emendas impositivas e das do vereador João 

Carlos foi possível destacar a cidade de Manaus nas três maiores feiras de turismo 

nacionais, com alcance internacional, Abav, em Recife; BTM, em Fortaleza e 

Festuris, em Gramado. Continuando, falou da importância do turismo para a geração 

de emprego e renda na cidade de Manaus, manifestando a sua frustração pelo fato 

de alguns políticos não valorizarem o setor. O orador fez a leitura das metas para 

aumentar o investimento no setor pela Prefeitura de Manaus, questionando o valor 

do orçamento destinado para o ano vindouro e as ações que foram realizadas no 

ano em curso. Foi aparteado pelo vereador Marcel Alexandre, Bessa, Lissandro 

Breval e Rodrigo Guedes. Retomando a palavra, acolheu os apartes; falou do 

fortalecimento do trade turístico em Fortaleza; discordou da fala do vereador Rodrigo 

Guedes, quanto ao atendimento do povo manauara, frisando que era bem melhor do 
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que o sulista; e ratificou que continuaria lutando para alavancar o turismo local. Em 

Questão de Ordem, o vereador Dione Carvalho pontuou que apresentaria na 

Casa, um projeto de lei, de sua autoria, para a criação de um banco de segurança 

alimentar, face ao crescimento do número de cidadãos em vulnerabilidade social. O 

quarto orador, vereador Rodrigo Guedes, manifestou o seu contentamento pela 

realização da audiência pública, anunciada pela Comissão de Finanças da Casa, 

para a discussão do orçamento da cidade de Manaus, confirmando a sua presença; 

e, em seguida, convidou os seus pares para prestigiarem o jogo de futebol das 

equipes do São Raimundo e o Paysandu, que seria realizado na Arena da 

Amazônia, no dia em curso, às vinte horas. Prosseguindo, discorreu sobre a sua 

utilização da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, conhecida como 

“Cotão”, destacando que foi o vereador mais econômico do ano em curso e o 

segundo da legislatura, sempre agindo de forma moral e legal. O orador declarou 

que iria protocolar tanto na presidência da Casa, quanto na Comissão de Ética um 

pedido para que sua oitiva fosse transmitida ao vivo pela Casa, colocando-se à 

disposição da citada Comissão. Foi aparteado pelo vereador William Alemão. 

Retomando a palavra, acolheu o aparte, explicou que quando o vereador não 

utilizava o “Cotão”, o recurso não utilizado permanecia na Casa. O Presidente 

esclareceu que o recurso da Câmara Municipal de Manaus era proveniente, 

constitucionalmente, do orçamento da Prefeitura, e deveria ser utilizado pelo Poder 

Legislativo, e o que não fosse utilizado seria devolvido à Prefeitura, ao final do 

exercício financeiro anual. O quinto orador, vereador Daniel Vasconcelos, falou 

sobre o crescimento das Doenças Diarreicas Agudas – DDA em Manaus e nos 

munícipios do interior do Amazonas, agravadas pela falta de acesso à água tratada, 

frisando que havia destinado emenda parlamentar para aquisição de filtros com 

nanotecnologia, a fim de proporcionar mais qualidade de vida, saúde e dignidade 

para as famílias. O orador disse que acompanhou a entrega dos filtros portáteis na 

comunidade Jacamim, Km 15 da BR 174, no último domingo. Concluindo, 

parabenizou a parceria do Instituto Rio Negro com a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade – Semmas. O sexto orador, vereador Bessa, 

questionou o orçamento que seria destinado à Secretaria Municipal de Cultura, 

Turismo e Eventos – Manauscult, no ano vindouro, principalmente em relação ao 

“Sou Manaus – Passo a Paço 2023”, ressaltando que não tinha justificativa de sair 

de seis – que já era um valor absurdo – para treze milhões de reais. Foi aparteado 

pelos vereadores William Alemão e Rodrigo Guedes. Retomando a palavra, 

acolheu os apartes, e ratificou que o orçamento administrado pela citada secretaria 

era questionável e os parlamentares deveriam analisá-lo com muito cuidado, 

firmando o seu compromisso de continuar fiscalizando o dinheiro público. Nada 

mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão às onze horas e cinco 

minutos. E, para que conste, eu, ............................................... (Jacqueline Pinheiro 

de Lima), lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada nos 

termos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus. 
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PODER LEGISLATIVO

ASSINATURAS DIGITAIS
ANA MARIA DOS SANTOS ROCHA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 634.586.752-72 EM 12/12/2022 11:56:07
EDUARDO ASSUNCAO ALFAIA (CONCORDÂNCIA)  - VEREADOR - 651.106.502-25 EM 12/12/2022 12:01:52
CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - VEREADOR - 641.056.792-87 EM 12/12/2022 12:38:40
JOAO CARLOS DOS SANTOS MELLO - VEREADOR - 074.890.987-77 EM 12/12/2022 12:40:50
CARMEM GLORIA ALMEIDA CARRATTE - VEREADOR - 115.263.602-25 EM 12/12/2022 12:43:28
ELISSANDRO AMORIM BESSA - VEREADOR - 405.507.372-00 EM 13/12/2022 08:51:22
DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 14/12/2022 08:45:00
JACQUELINE PINHEIRO DE LIMA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 201.310.202-00 EM 14/12/2022 10:27:41
DIEGO ROBERTO AFONSO - VEREADOR - 784.440.632-15 EM 27/12/2022 10:59:52
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