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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 19/10/2022 

Reunião Ordinária do dia 18 de outubro de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia dezoito de outubro 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); e, 

eventualmente, pela vereadora Carmem Glória Almeida Carratte, do Partido Liberal 

(PL); tendo esta última, também secretariado os trabalhos. PRESENTES, ainda, os 

vereadores Allan Campelo da Silva e Daniel Amaral Vasconcelos, do Partido 

Social Cristão (PSC); 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); Diego Roberto Afonso, Éverton Assis dos Santos 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, 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); David 

Valente Reis, Marcelo Augusto da Eira Correa, Lissandro Breval Santiago, Manoel 

Eduardo dos Santos Assis, Wanderley Caldeira Monteiro 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 dos vereadores Amom Mandel Lins 

Filho, do Cidadania, conforme o Memorando n. 044/2022 - GVAM; Gilmar de 

Oliveira Nascimento, do UB, conforme o Memorando n. 053/2022 – GVGN; João 

Carlos dos Santos Mello, do REP, conforme o Memorando n. 063/2022 - GVJC; 

Luís Augusto Mitoso Júnior, do PTB, de acordo com o Memorando n. 063/2022 - 

GVM; e Cícero Custódio da Silva, do PT, de acordo com o Memorando n. 020/2022 

– GVSC. Havendo quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o 

Presidente, vereador Caio André declarou aberta a reunião, e na sequência, a 

secretária, vereadora Glória Carratte, leu a Ata da sessão ordinária do dia dezessete 
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de outubro 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 Daniel Vasconcelos registrou a passagem do 

Dia do Médico, celebrado em dezoito de outubro, parabenizando a todos os 

profissionais. O Presidente parabenizou a classe, destacando a atuação da classe 

médica durante a pandemia. O primeiro orador, vereador William Alemão, 

reforçou as parabenizações aos médicos, homenageando o doutor Luis Cláudio, 

conhecido por “Macalé”, que morreu em decorrência da covid-19; e prosseguindo, 

comunicou que participaria, juntamente com representantes da Prefeitura de 

Manaus, da feira de turismo Brazil Travel Market – BTM, que seria realizada em 

Fortaleza, nos dias vinte e vinte e um do mês corrente, com o objetivo de divulgar o 

nome da cidade de Manaus, captar novos negócios e alavancar o setor. Foi 

aparteado pelos vereadores Rosivaldo Cordovil, Kennedy Marques e Elan 

Alencar. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e disse que a Comissão de 

Turismo iria organizar uma tribuna popular, para apresentar os projetos à Secretaria 

Municipal de Cultura, Turismo e Evento – Manauscult e verificar qual dos seus pares 

poderia agregar com emendas; e falou da importância do defeso para a pesca 

esportiva. Foi aparteado, novamente, pelos vereadores Marcel Alexandre. 

Retomando a palavra, acolheu o aparte; falou sobre o turismo religioso no Centro 

da cidade; defendeu o setor de turismo, como uma vertente econômica para Manaus 

e para o estado do Amazonas; e, finalizando, informou que a Manauscult convidou 

todos os vereadores a participarem da Festival de Turismo - Festuris, que 

aconteceria em novembro, na cidade de Gramado. A vereadora Glória Carratte 

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

pronunciou-se a respeito da falta de conscientização ambiental da população em 

relação ao descarte do lixo nos igarapés da cidade, divulgando imagens de matérias 

sobre as ações que ficavam mais evidentes com a baixa do nível dos rios. O orador 

falou de sua visita à orla do bairro São Raimundo, no último final de semana, onde 

relembrou que o local havia sido balneário para famílias. Foi aparteado pelos 

vereadores Márcio Tavares, Kennedy Marques, William Alemão, Bessa e Marcel 

Alexandre. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e encerrou o seu discurso, 

ressaltando a importância da preservação ambiental. O terceiro orador, vereador 

Kennedy Marques, solicitou à Defesa Civil que fizesse uma visita à Avenida 

Itaberaba, no conjunto Francisca Mendes, para resolver, definitivamente, o problema 

dos moradores que tiveram suas casas engolidas por um barranco, em janeiro do 

ano anterior. O orador disse que a situação envolvia a interdição da via principal que 

possuía uma parada de ônibus, cuja interdição comprometia o fluxo de veículos, 

causando transtornos para moradores das vias secundárias do citado bairro. Por fim, 

disse que as famílias aguardavam auxílio, para que voltassem a ter tranquilidade. O 

vereador Caio André reassumiu a direção dos trabalhos. O quarto orador, 

vereador Rosivaldo Cordovil, registrou que encaminharia moção de aplausos a 

todos os médicos do estado do Amazonas, em especial, a sua filha, graduanda de 

Medicina, parabenizando-os pelo trabalho que desenvolviam em prol da população, 

frisando que seria encaminhada ao Conselho Regional de Medicina do Amazonas 
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do Estado do Amazonas – CRM/AM, e disponibilizando-a aos seus pares que 

quisessem subscrevê-la. Prosseguindo, convidou a bancada católica e a 

comunidade a participar, no próximo domingo, da Caminhada Missionária, que seria 

realizada pela Arquidiocese de Manaus, com saída na Igreja da Matriz, no Centro 

até o santuário de São José, no bairro Praça 14, salientando que a acolhida e 

concentração se daria, a partir das quinze horas, na Catedral Nossa Senhora da 

Conceição, em direção ao Santuário São José Operário. Ao final, o orador falou 

sobre o tema da Campanha Missionária do ano em curso “ A Igreja é missão”, que 

tinha como referência bíblica “Sereis minhas testemunhas” (At. 1:8). O quinto 

orador, vereador Peixoto, homenageou o seu assessor Francisco Ribeiro, 

carinhosamente conhecido como “Chiquinho”, que foi assassinado, brutalmente, em 

sua residência, no último domingo. O orador discorreu sobre a violência, a droga e a 

necessidade da valorização das forças policiais, ressaltando que os moradores 

bairro do Coroado e tampouco de nenhum outro da cidade não queriam lamentar a 

morte de seus entes queridos, que tinham suas vidas ceifadas pela criminalidade. O 

orador parabenizou o grupo Fera da Policia Civil, comandada pelo delegado Juan 

Valério, pela atuação no episódio e pelo propósito de defender pessoas de bem; e 

se solidarizou com a família enlutada, com assessores e amigos que conviveram 

com Francisco Ribeiro. O Presidente lamentou a morte do ex-assessor do 

discursante, hipotecando ao mesmo e à família enlutada os seus sentimentos de 

pêsames, em nome da Câmara Municipal de Manaus. O sexto orador, vereador 

Jaildo Oliveira, parabenizou a Prefeitura de Manaus, pela entrega do armamento 

letal para os guardas municipais aprovados no curso de formação, reforçando, 

assim, a segurança da capital. O orador falou sobre a indicação que fez ao 

Executivo, no ano anterior, para que fossem enviados guardas aos terminais de 

ônibus, a fim de proteger a população; de igual modo, para as escolas e Unidades 

Básicas de Saúde – UBSs. Foi aparteado pelos vereadores Capitão Carpê, Bessa, 

Rodrigo Guedes, William Alemão e Marcel Alexandre. Retomando a palavra, 

acolheu os apartes, salientou que o prefeito David Almeida havia registrado a 

presença dos vereadores no evento, citando nominalmente o vereador Capitão 

Carpê, inclusive o secretário Sérgio Fontes afirmou que o vereador foi o único que 

destinou emenda à Guarda Municipal para a compra dos uniformes e armamento, 

parabenizando a atuação do vereador em questão, a seu ver, o que mais lutou pela 

corporação; e parabenizou, ainda, todos os seus pares pela preocupação com a 

segurança da população. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 

encerrou a sessão às onze horas e dezessete 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
WALLACE FERNANDES OLIVEIRA - VEREADOR - 192.566.802-97 EM 01/11/2022 09:11:30
DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 01/11/2022 10:24:16
JACQUELINE PINHEIRO DE LIMA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 201.310.202-00 EM 03/11/2022 11:57:34
ANA MARIA DOS SANTOS ROCHA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 634.586.752-72 EM 27/10/2022 11:32:14
CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - VEREADOR - 641.056.792-87 EM 27/10/2022 11:43:39
CARMEM GLORIA ALMEIDA CARRATTE - VEREADOR - 115.263.602-25 EM 27/10/2022 13:09:20
ELISSANDRO AMORIM BESSA - VEREADOR - 405.507.372-00 EM 27/10/2022 13:29:49
EDUARDO ASSUNCAO ALFAIA (CONCORDÂNCIA)  - VEREADOR - 651.106.502-25 EM 29/10/2022 21:04:30
DIEGO ROBERTO AFONSO - VEREADOR - 784.440.632-15 EM 31/10/2022 12:57:16
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