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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 14/9/2022 

Reunião Ordinária do dia 13 de setembro de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia treze de setembro 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); e, eventualmente, 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 e 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 (União); 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 e Rosivaldo 

Oliveira Cordovil, 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 do 

vereador 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 doze de setembro do ano em curso. Em Questão de Ordem, o vereador Bessa 

pediu à Mesa que concedesse um minuto de silêncio, pela morte da criança Luna 

Lima Lemos, filha da influenciadora digital amazonense Magrinha Ellen. O 
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Presidente acatou o pedido e propôs a homenagem. Em seguida, solidarizou-se 

com os familiares da criança, e passou os trabalhos para o GRANDE EXPEDIENTE, 

anunciando a ordem dos blocos e os vereadores inscritos. O primeiro orador, 

vereador Raulzinho, discorreu sobre o dever do Estado de garantir leis e políticas 

públicas para garantir os direitos das crianças e acesso aos serviços de saúde, 

educação e cidadania, para que tivessem um desenvolvimento infantil adequado, 

questionando a falta de prioridade do poder público ao público infantil. Foi 

aparteado pelo vereador Bessa. Retomando a palavra, acolheu o aparte, e, 

concluindo, ratificou a importância do investimento público nas crianças, para que, 

em longo prazo, houvesse um país mais justo, mais digno e mais seguro. O 

vereador Caio André assumiu a presidência dos trabalhos. O segundo orador, 

vereador Bessa, informou que não foi possível pedir preferência, na sessão anterior, 

para o requerimento que solicitava informações sobre o evento “Sou Manaus Passo 

a Paço 2022”, afirmando que iria fiscalizar os valores para a realização do mesmo, 

sobretudo, os editais para o fornecimento de bebidas e de um patrocínio de 

trezentos mil reais. Prosseguindo, corroborou a importância das políticas públicas 

voltadas para as crianças, citando o caso da criança que morreu, por não ter 

conseguido uma Unidade de Terapia Intensiva – UTI, na hora em que precisou. Foi 

aparteado pelos vereadores Raulzinho e Dione Carvalho. Retomando a palavra, 

acolheu os apartes, declarando que a falta de material nos hospitais era proveniente 

da má gestão, haja vista que o Fundo Nacional de Saúde – FNS enviou para o 

Estado do Amazonas, até meados do mês de julho do ano em curso, um bilhão e 

trezentos milhões de reais. O terceiro orador, vereador Diego Afonso, parabenizou 

o governo do Estado pela retomada das obras do Conjunto Residencial Ozias 

Monteiro II, localizado no bairro Cidade Nova, que demonstrava o compromisso com 

a redução do déficit residencial na cidade de Manaus. Foi aparteado pelo vereador 

Raulzinho. Retomando a palavra, acolheu o aparte, e, encerrando, hipotecou 

apoio à fala do vereador Raulzinho. O quarto orador, vereador Sassá da 

Construção Civil, questionou o posicionamento da bancada federal na aprovação 

da Reforma Trabalhista, que prejudicou os trabalhadores do Amazonas. Foi 

aparteado pelo vereador Raulzinho. Retomando a palavra, acolheu o aparte, e 

finalizando, declarou que a reforma estava favorecendo tão somente os patrões. O 

quinto orador, vereador Dione Carvalho, registrou a morte há de dez anos, 

completados no dia anterior, de Kazuteru Noguchi, considerado o pai do caratê no 

Amazonas; fez a leitura da biografia e destacou a importância do legado do mesmo. 

Por fim, o orador disse que apresentaria um Projeto de Lei para que fosse criado no 

Calendário Oficial de Manaus o Dia do Caratê Kyokushin. O vereador Wallace 

Oliveira reassumiu a presidência da Mesa. O sexto orador, vereador Rodrigo 

Guedes, reverberou as denúncias de milhares de pais de alunos, que não estavam 

conseguindo ter acesso ao passe livre estudantil, informando que estava 

encaminhando um requerimento à Prefeitura, para que informasse quantos 

estudantes faziam jus ao passe e o quantitativo dos que haviam sido contemplados, 

e pedindo, ainda, que a situação fosse resolvida. Prosseguindo, falou sobre a 

representação que fez ao Ministério Público do Estado do Amazonas – MPAM e 
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órgãos afins, contra os postos de combustível da cidade de Manaus, por não terem 

praticado a última redução da Petrobras de vinte e cinco centavos. Continuando, 

disse que fez um requerimento, a pedido da população de Manaus, solicitando 

informação sobre o total da arrecadação da empresa responsável pelo sistema Zona 

Azul, bem como do valor repassado à Prefeitura de Manaus, tendo em vista que não 

havia informação sobre as arrecadações em questão. Foi aparteado pelos 

vereadores Márcio Tavares e William Alemão. Retomando a palavra, acolheu os 

apartes, questionando o primeiro aparteante quanto ao percentual de redução; e, 

concluindo, declarou que não iria se calar para o quartel de postos existente na 

cidade de Manaus. O sétimo orador, vereador Mitoso, discorreu sobre o “Setembro 

Amarelo”, dedicado à prevenção do suicídio, destacando a Lei n. 1.533/2010, 

oriunda de Projeto de Lei de sua autoria, que dispunha sobre a prevenção do 

bullying nas escolas municipais. O orador questionou a falta de ações das escolas, 

no âmbito das estratégias antibullying, com a finalidade de promover a cultura da 

não violência, por meio do desenvolvimento de competências socioemocionais 

baseadas na sensibilização sobre o valor do “outro”, e em atitudes de respeito 

mútuo, previstas na Lei n. 2.040/2015, que dispunha sobre medidas de prevenção 

ao suicídio. O orador lamentou a falta de implementação efetiva das leis municipais, 

como as citadas; e informou que dados da Fundação de Vigilância em Saúde do 

Amazonas – FVS/AM demonstravam que a maior incidência de suicídios na 

população feminina estava na faixa de nove a vinte anos; e na masculina, os de pré-

adolescentes e adolescentes só eram superados pelos homens entre vinte e um a 

trinta anos, chamando a atenção dos vereadores, secretarias estaduais e municipais 

e de toda a sociedade civil, para que juntos combatessem o suicídio infantil e juvenil. 

Foi aparteado pelos vereadores William Alemão e Capitão Carpê. Retomando a 

palavra, acolheu os apartes, e encerrando, falou da relevância do trabalho dos 

políticos e entidades religiosas para combater os transtornos mentais que levavam 

ao suicídio. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão às 

onze horas e quinze 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 Carmem Glória Almeida Carratte 
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Primeiro Vice-Presidente 
 

Secretária-Geral 
 
 

 
Diego Roberto Afonso 

Segundo Vice-Presidente 

 

 
Elissandro Amorim Bessa 

Primeiro Secretário 

 
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
CARMEM GLORIA ALMEIDA CARRATTE - VEREADOR - 115.263.602-25 EM 03/10/2022 12:00:00
JACQUELINE PINHEIRO DE LIMA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 201.310.202-00 EM 03/11/2022 11:56:21
DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 07/10/2022 15:30:38
ANA MARIA DOS SANTOS ROCHA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 634.586.752-72 EM 28/09/2022 20:36:56
ELISSANDRO AMORIM BESSA - VEREADOR - 405.507.372-00 EM 29/09/2022 10:38:05
WALLACE FERNANDES OLIVEIRA - VEREADOR - 192.566.802-97 EM 29/09/2022 11:25:01
CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - VEREADOR - 641.056.792-87 EM 29/09/2022 13:06:30
DIEGO ROBERTO AFONSO - VEREADOR - 784.440.632-15 EM 29/09/2022 14:15:01
JOAO CARLOS DOS SANTOS MELLO - VEREADOR - 074.890.987-77 EM 29/09/2022 15:20:09
EDUARDO ASSUNCAO ALFAIA (CONCORDÂNCIA)  - VEREADOR - 651.106.502-25 EM 29/10/2022 20:59:17
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