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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 13/12/2022 

Reunião Ordinária do dia 12 de dezembro de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia doze de dezembro 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 Wallace Fernandes de Oliveira, do Partido Republicano da Ordem Social 

(PROS); secretariada pela vereadora Carmem Glória Almeida Carratte, do Partido 

Liberal (PL). PRESENTES, ainda, os vereadores Allan Campelo da Silva, Caio 

André Pinheiro de Oliveira e Daniel Amaral Vasconcelos, do Partido Social Cristão 

(PSC); William Robert Lauschner, do Cidadania; Elan Martins de Alencar, 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, Gilmar de Oliveira Nascimento 

e Maria Jacqueline Coelho Pinheiro, 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 e Manoel Eduardo dos Santos Assis, do 

Avante; Raiff Matos Silva Vasconcelos, do Democracia Cristã (DC); Robson da 

Silva Teixeira, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB); e Yomara 

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

JUSTIFICADA a ausência dos vereadores Amom Mandel Lins Filho, do Cidadania; 

Wanderley Caldeira Monteiro e Marcel Alexandre da Silva, do Avante; Antônio 

Almeida Peixoto Filho, do PROS; Rosivaldo Oliveira Cordovil, do PSDB; e Thaysa 

Lippy Silva de Souza, do PP. Havendo quórum regimental e invocando a 

proteção de Deus, o Presidente declarou aberta a reunião e convidou os presentes 

para acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. Na sequência, a 

secretária, vereadora Glória Carratte, leu as Atas das sessões ordinária do dia sete 

de dezembro e extraordinária compensatória à ordinária do dia vinte de dezembro 

do ano em curso. Em Questão de Ordem, o vereador Fransuá solicitou a inversão 
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de Pauta. O Presidente submeteu o pedido de inversão de Pauta à apreciação dos 

vereadores; tendo a mesma sido aprovada pelos presentes. Em Questão de 

Ordem, o vereador Rodrigo Guedes solicitou preferência ao Requerimento n. 

22.200/2022. O Presidente comunicou ao questionante que a Diretoria Legislativa – 

DL havia lhe informado que não seria viável, tendo em vista que a pauta da sessão 

em curso continha matéria referente à Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO. Em 

seguida, passou os trabalhos para a ORDEM DO DIA. Na PAUTA, foi aprovado, em 

segunda discussão, e seguiu à sanção do Prefeito, o Projeto de Lei n. 432/2022, 

de autoria do vereador Marcelo Serafim, que “Altera os artigos 21 e 68, da Lei n. 

2.938, de 27 de julho de 2022 (LDO), e dá outras providências”. Exaurida a Pauta, o 

Presidente passou os trabalhos para o PEQUENO EXPEDIENTE, anunciando a 

ordem dos blocos e os vereadores inscritos. O primeiro orador, vereador Bessa, 

reverberou o apelo da comunidade Nova Vitória e de todas em que a Prefeitura 

iniciou o trabalho de recapeamento asfáltico, para que fosse concluído. O orador 

falou que iria se inteirar sobre a informação de alguns distritos de obras sobre o 

retorno dos serviços somente no próximo ano; e, por fim, solicitou ao secretário 

municipal de Infraestrutura, Renato Júnior, para que reunisse os gerentes de 

distritos, a fim de solucionar o problema da descontinuidade, haja vista, que o povo 

merecia a devida atenção. O segundo orador, vereador Kennedy Marques, 

divulgou vídeo sobre o atropelamento proposital de um animal que, inclusive, foi a 

óbito, pedindo aos seus pares que considerassem relevantes os projetos de lei 

inerentes à causa animal, apresentados por ele. O orador disse que iria tomar as 

providências possíveis relativas ao caso, lamentando a falta de valorização dos 

animais, por parte do governo estadual, motivo pelo qual seria importante o 

parlamento municipal aprovar leis que, ao menos, gerassem mecanismos para 

cobrar a responsabilidade das pessoas, citando o projeto de lei que obrigava o 

condutor a prestar apoio veterinário, quando o animal fosse atropelado. Finalizando, 

questionou o caminho que a humanidade estava tomando, diante das ações como a 

que havia relatado, reforçando o pedido a seus pares, para que avaliassem com 

carinho as matérias que beneficiassem a causa. O Presidente se solidarizou com o 

discursante, ombreando-se ao mesmo em relação a toda e qualquer ação, no 

sentido de que cenas lamentáveis como a divulgada não acontecessem mais. O 

terceiro orador, vereador Prof. Samuel, defendeu a importância da aprovação do 

Projeto de Lei n. 042/2022, que dispunha sobre a inclusão no Programa de 

Publicidade do Poder Executivo da divulgação dos eventos culturais, artísticos e 

esportivos; festivais; datas comemorativas, semanas alusivas que estivessem no 

calendário oficial dos eventos do município de Manaus, para o parlamento municipal, 

tendo em vista que ampliaria a propagação dos projetos da Casa, que se 

transformavam em leis, ressaltando que não acarretaria  nenhuma despesa para o 

município. Por fim, pediu o apoio a seus pares para a aprovação da matéria. O 

quarto orador, vereador Sassá da Construção Civil, falou da diplomação dos 

parlamentares eleitos no último pleito, que seria realizada no dia em curso. 

Continuando, criticou o posicionamento do senador Plínio Valério, por ter votado 

contra a manutenção do “Auxílio Brasil”, no valor de seiscentos reais, repudiando a 

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 0B220D73000DFE02 . CONSULTE EM https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador

2022.10000.10304.9.041497 (página 2)



 

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850 – São Raimundo  
Manaus – AM / CEP: 69027-020 

Tel.: 3303-xxxx 
www.cmm.am.gov.br 

 

atitude dos dezesseis senadores que votaram contra a população mais humilde. 

Encerrando, declarou que, como cidadão e vereador, falava a favor da melhoria da 

qualidade de vida de todos os cidadãos brasileiros, citando parlamentares que 

votaram contra o povo e não foram mais reeleitos. O quinto orador, vereador Dione 

Carvalho, discorreu sobre o caso da criança cardiopata, Eloise Catarine de Sá 

Oliveira, de quatro anos e onze meses, que não conseguiu fazer um procedimento 

no Hospital Universitário Francisca Mendes. O orador explicou que a paciente veio 

do município de Borba, exclusivamente, para fazer a cirurgia cardíaca que estava 

agendada para o dia vinte e quatro de maio do ano em curso, e por falta de material 

cirúrgico não foi operada. Finalizando, disse que faria um requerimento ao governo 

do Estado, solicitando providências quanto à aquisição do material; e pediria a 

intervenção do Ministério Público do Amazonas – MPAM e do Juizado da Infância e 

da Juventude, para que não deixassem a criança morrer. O sexto orador, vereador 

William Alemão, fez a cobrança do atendimento a seu pedido, feito há um ano e 

quatro meses à Prefeitura de Manaus, para que a região do bairro Lago Azul fosse 

asfaltada. Continuando, falou sobre a importância da doação de sangue para salvar 

vidas, divulgando um vídeo sobre a sua visita e de sua equipe à Fundação 

Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas – Hemoam, na qual, onze 

pessoas foram selecionadas para realizar o procedimento. Concluindo, apelou à 

sociedade manauara para que fizesse suas doações. Nada mais havendo a 

tratar, o Presidente encerrou a sessão às dez horas e vinte e dois 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.  

 

 

 
 

David Valente Reis 
Presidente 

 

 

Wallace Fernandes Oliveira 
Primeiro Vice-Presidente 

 

Carmem Glória Almeida Carratte 
Secretária-Geral 

 
 

 
Diego Roberto Afonso 

Segundo Vice-Presidente 
 

 
Elissandro Amorim Bessa 

Primeiro Secretário 
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Caio André Pinheiro de Oliveira 
Terceiro Vice-Presidente 

 

Eduardo Assunção Alfaia 
Segundo Secretário 

 
Jaildo de Oliveira Silva 

Corregedor Geral 
 

 
João Carlos dos Santos Melo 

Terceiro Secretário 

 
Amom Mandel Lins Filho 

Ouvidor-Geral 
 

 
Ana Maria Rocha Veiga 

Chefe do Serviço de Atas 
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PODER LEGISLATIVO

ASSINATURAS DIGITAIS
ANA MARIA DOS SANTOS ROCHA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 634.586.752-72 EM 14/12/2022 09:10:53
CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - VEREADOR - 641.056.792-87 EM 14/12/2022 09:46:20
CARMEM GLORIA ALMEIDA CARRATTE - VEREADOR - 115.263.602-25 EM 14/12/2022 10:25:07
JACQUELINE PINHEIRO DE LIMA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 201.310.202-00 EM 14/12/2022 10:27:57
DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 14/12/2022 10:32:18
JOAO CARLOS DOS SANTOS MELLO - VEREADOR - 074.890.987-77 EM 14/12/2022 10:44:24
EDUARDO ASSUNCAO ALFAIA (CONCORDÂNCIA)  - VEREADOR - 651.106.502-25 EM 15/12/2022 08:55:47
ELISSANDRO AMORIM BESSA - VEREADOR - 405.507.372-00 EM 15/12/2022 12:00:47
DIEGO ROBERTO AFONSO - VEREADOR - 784.440.632-15 EM 21/12/2022 12:24:23
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