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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 26/10/2022 

Reunião Ordinária do dia 25 de outubro de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia vinte e cinco 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 Wallace Fernandes de Oliveira, do Partido Republicano da Ordem Social 

(PROS); e, eventualmente, pelos vereadores Diego Roberto Afonso, do União 

Brasil (UB); e Elissandro Amorim Bessa, do Solidariedade (SD); 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); Amom Mandel Lins 

Filho e William Robert Lauschner, do Cidadania; Antônio Almeida Peixoto Filho, 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); 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, 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 do vereador Elan Martins de Alencar, do PROS. 

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 

a Ata da sessão ordinária do dia dezenove de outubro do ano em curso. Em 

seguida, o Presidente passou os trabalhos para o GRANDE EXPEDIENTE, 
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anunciando a ordem dos blocos e os vereadores inscritos. Em Questão de Ordem, 

o vereador Daniel Vasconcelos registrou o Dia do Cirurgião Dentista, 

parabenizando a todos os profissionais da categoria. O Presidente reforçou a 

homenagem. A primeira oradora, vereadora Glória Carratte, parabenizou o 

prefeito de Manaus e o subsecretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, 

Aurilex Moreira, pela realização da I Maratona Internacional de Manaus, da qual 

havia participado, juntamente com alguns de seus pares, representando a Câmara 

Municipal de Manaus – CMM. A oradora citou a realização da corrida Kids, no 

sábado, enaltecendo a importância dos eventos como incentivo ao esporte local. 

Concluindo, a oradora falou sobre a inauguração do “Natal das Águas – Luz da 

Esperança”, na Ponta Negra, como início da preparação para as festas de final de 

ano, a seu ver, ação que demonstrava o espírito público do chefe do Executivo 

Municipal. O segundo orador, vereador Peixoto, falou sobre a demanda da 

Cooperativa dos Profissionais de Transporte Fluvial da Marina do Davi – Acamdaf, 

encaminhada por ele à Secretaria Municipal de Infraestrutura – Seminf, para a 

construção de uma passarela de madeira, a fim de facilitar o acesso das pessoas às 

embarcações, no terminal flutuante Marina do Davi, em razão da vazante. O orador 

divulgou um vídeo contendo declaração de agradecimento do senhor Carlos 

Eduardo, morador da comunidade Nossa Senhora de Fátima, pelo seu 

encaminhamento, agradecendo ao mesmo; ao prefeito David Almeida e à 

supracitada secretaria. Foi aparteado pelos vereadores William Alemão, Lissandro 

Breval, Caio André, Kennedy Marques, Mitoso e Prof.ª Jacqueline. Retomando 

a palavra, acolheu os apartes, e fez coro à fala da vereadora Glória Carratte, 

acerca da realização da I Maratona Internacional de Manaus – da qual havia 

participado – frisando que o evento deu visibilidade nas mídias nacional e 

internacional à capital amazonense. Por fim, parabenizou a Prefeitura de Manaus 

pela realização da maratona e aos seus pares que a prestigiaram. O vereador 

Bessa assumiu a direção dos trabalhos. O terceiro orador, vereador Rosivaldo 

Cordovil, agradeceu à comunidade católica que se fez presente na Caminhada 

Missionária, realizada no dia anterior, parabenizou a Arquidiocese de Manaus; o 

Conselho Missionário Diocesano – Comid, pela organização; as igrejas, 

movimentos, pastorais, e a bancada católica da CMM, pelo apoio. O vereador Diego 

Afonso assumiu a presidência da Mesa. O quarto orador, vereador Bessa, 

reverberou a reivindicação de uma moradora da rua Beira Rio, no bairro Monte Sião, 

para a realização de serviços de infraestrutura; falou sobre a inoperância dos chefes 

de Distritos de Obras, que não agregavam à gestão do prefeito David Almeida. 

Prosseguindo, destacou a entrega dos “kits Pneus” aos taxistas e mototaxistas, pela 

Prefeitura de Manaus, que aconteceu na semana passada, por meio da Secretaria 

Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação – Semtepi; justificou a sua 

ausência, em razão da participação do secretário Alonso Oliveira, desaprovando a 

presença do mesmo, em virtude da conduta questionável frente à Secretaria 

Municipal da Cultura, Turismo e Eventos – Manauscult; e parabenizou o diretor-

presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana - Immu e o secretário da 

Semtepi, Radyr Júnior. O orador repudiou o abandono do terminal público da Marina 
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do David, e somou-se à fala dos seus pares, em torno de um olhar diferenciado para 

o local, que necessitava de obras de revitalização. O quinto orador, vereador 

Gilmar Nascimento, parabenizou os cirurgiões dentistas do estado do Amazonas, 

pela passagem do seu Dia, ressaltando a importância do profissional para a saúde 

da população. O orador afirmou que a Casa tinha o compromisso de melhorar a 

saúde bucal dos cidadãos, citando a Lei 2.691/2020, oriunda de projeto de lei de sua 

autoria, que disciplinava a Política de Proteção à Saúde Bucal da Pessoa com 

Transtorno do Espectro do Autismo na cidade de Manaus, com o objetivo de 

proporcionar inclusão do público em questão. Continuando, fez menção ao Dia da 

Democracia, celebrado em vinte e cinco de outubro, destacando a responsabilidade 

dos cidadãos em eleger, no próximo dia trinta, representantes que se 

comprometessem a fazer o melhor para o país e para o estado do Amazonas. Foi 

aparteado pelo vereadores Peixoto e Sassá da Construção Civil. Retomando a 

palavra, acolheu parcialmente o aparte do último, salientando que o caso Roberto 

Jefferson nada tinha a ver com o governo Bolsonaro, e manifestando o seu apoio ao 

atual governo. Foi aparteado, novamente, pelos vereadores Kennedy Marques, 

Raiff Matos, Mitoso, Marcel Alexandre e Prof. Samuel. Retomando a palavra, 

acolheu os apartes, e concluiu o seu discurso, pedindo aos cidadãos que se 

posicionassem para votar, e afirmando que se norteava pelos seguintes princípios: 

Deus, a Pátria, a família e, como base, a liberdade. O vereador Bessa reassumiu a 

direção dos trabalhos. O sexto orador, vereador Sassá da Construção Civil, 

destacou as seguintes leis sancionadas pelo governo do ex-presidente Lula: a Lei de 

liberdade religiosa, n. 10.825/2003; e a Lei n. 12.025/2009, que instituiu o Dia 

Nacional da Marcha para Jesus. O orador afirmou que, ao contrário do atual 

governo, Lula jamais atacou a Zona Franca de Manaus – ZFM, tampouco foi 

responsável pela morte de milhares de brasileiros, inclusive pelos danos nefastos 

das reformas da previdência e trabalhista. O orador contrapôs-se à afirmação de que 

o Partido dos Trabalhadores - PT era a favor do aborto, e declarou que o governo de 

Bolsonaro tirou dinheiro da educação para eleger a sua base, por meio do 

orçamento secreto; declarou que sempre defenderia o povo amazonense; e citou o 

caso Roberto Jefferson como exemplo de pessoas desestruturadas adeptas ao 

governo vigente. Foi aparteado pelo vereador Gilmar Nascimento. Retomando a 

palavra, acolheu o aparte, e pediu aos seus pares para que respeitassem a decisão 

democrática da população, se Lula fosse eleito. O vereador Wallace Oliveira 

reassumiu a presidência da Mesa. O sétimo orador, vereador Capitão Carpê, 

pronunciou-se a respeito do conteúdo do relatório de inteligência n. 36/2020, 

elaborado pela Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência – Seai, da Secretaria de 

Estado de Segurança Pública do Estado do Amazonas – SSP/AM, divulgado pelo 

site Metrópoles, que apontava negociação do prefeito de Manaus e vice-prefeito 

Marcos Rotta, com facção criminosa, em dois mil e vinte, para ganho eleitoral. Falou, 

em seguida, que o citado relatório sugeria que durante a campanha eleitoral de dois 

mil e vinte o prefeito de Manaus teria pago setenta mil reais aos integrantes da 

facção criminosa e feito promessas de favores da máquina pública, como 

asfaltamento, implementação de infraestrutura de poço e cisternas, além da 
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regularização de terras invadidas, em troca de votos dos moradores das áreas 

envolvidas, ressaltando que as informações das negociações teriam sido retiradas 

de celulares de integrantes de organizações criminosas, principalmente do celular de 

Lenon Oliveira do Carmo, conhecido como “Bileno”. O orador disse, ainda, que 

estava protocolando um requerimento solicitando informações ao chefe do Executivo 

Municipal sobre o assunto, e pediu ao mesmo que se manifestasse. Foi aparteado 

pelos vereadores Rodrigo Guedes, Amom Mandel, Raiff Matos, William Alemão, 

Mitoso, Joelson Silva e Jander Lobato (Constatando o término do horário 

regimental, o Presidente prorrogou a sessão até o encerramento dos trabalhos). 

Retomando a palavra, o orador acolheu os apartes; considerou desnecessário 

retrucar a fala do seu último aparteante, e, por fim, enfatizou que não estava 

acusando, e sim trazendo à tona o que foi divulgado pela mídia nacional. O 

Presidente solicitou parcimônia aos vereadores, em respeito ao parlamento 

municipal; e orientou os oradores, para que se pronunciassem da tribuna, para 

melhor visualização dos pedidos de apartes. Em Questão de Ordem, o vereador 

Amom Mandel refutou a fala de um seus pares com relação à destituição de um 

representante eleito, citando o parágrafo 2.º do artigo 23 da Lei Orgânica do 

Município, declarando que a Casa tinha o poder e o dever de fiscalizar o Prefeito, 

face à gravidade da denúncia, que continha provas contundentes, e se o mesmo se 

furtasse a responder à Casa poderia sofrer as devidas punições, repudiando, ainda, 

qualquer tentativa de minimizar a situação, como estava ocorrendo. Em Questão de 

Ordem, o vereador Mitoso afirmou que existiam infrações político-administrativas 

capituladas tanto na Loman, quanto no Regimento Interno, e quanto da prática do 

crime era da alçada do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJAM, 

portanto era preciso estudar os normativos. O oitavo orador, vereador William 

Alemão, falou de sua participação na feira de turismo Brazil Travel Market – BTM, 

em Fortaleza, realizada nos dias vinte e vinte e um do mês em curso, frisando que 

tanto a citada feira, quanto a Abav Expo & Collab receberam suas emendas 

parlamentares. O orador destacou que Manaus foi uma das dez cidades que teve 

stand próprio, e solicitou aos empresários do setor que se dirigissem à Manauscult e 

à Empresa Estadual de Turismo do Amazonas – Amazonastur, a fim de participarem 

das feiras, divulgando os seus produtos e promovendo, assim, a capital 

amazonense.  Finalizando, lembrou que aconteceria a próxima feira, em Gramado, e 

que iria prestigiá-la, com seus próprios recursos. O nono orador, vereador Rodrigo 

Guedes, manifestou-se a respeito do assunto exposto pelo vereador Capitão Carpê, 

ressalvando que os vereadores que se pronunciaram queriam explicações sobre a 

questão, e não estavam condenando o Prefeito de Manaus. O orador pediu aos seus 

pares que aprovassem os requerimentos que solicitavam esclarecimentos ao 

Executivo Municipal, salientando que se não fossem respondidos, outras medidas 

seriam tomadas. Reportando-se à fala do vereador Raiff Matos, falou da falta de 

transparência da Prefeitura de Manaus, frisando que o prefeito David Almeida 

deveria se pronunciar publicamente sobre o conteúdo do relatório, haja vista, que a 

população manauara precisava de respostas. Prosseguindo, cobrou do Presidente 

da Casa, vereador David Reis, a implementação do Plano de Cargos, Carreiras e 
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Remuneração – PCCR dos servidores, afirmando que, enquanto poder legislativo, a 

CMM precisava cumprir as leis, e havia orçamento para a execução. Salientou, 

ainda, que não cabia ao Presidente avaliar se o citado plano era justo ou não; de tal 

forma, que faria mais uma representação contra o chefe do Legislativo, por 

improbidade administrativa. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 

encerrou a sessão às doze horas e vinte 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
WALLACE FERNANDES OLIVEIRA - VEREADOR - 192.566.802-97 EM 01/11/2022 09:11:53
DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 01/11/2022 10:21:45
JACQUELINE PINHEIRO DE LIMA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 201.310.202-00 EM 03/11/2022 11:57:49
ANA MARIA DOS SANTOS ROCHA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 634.586.752-72 EM 27/10/2022 11:44:17
CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - VEREADOR - 641.056.792-87 EM 27/10/2022 11:54:10
CARMEM GLORIA ALMEIDA CARRATTE - VEREADOR - 115.263.602-25 EM 27/10/2022 13:08:00
JOAO CARLOS DOS SANTOS MELLO - VEREADOR - 074.890.987-77 EM 27/10/2022 13:25:28
ELISSANDRO AMORIM BESSA - VEREADOR - 405.507.372-00 EM 27/10/2022 13:29:22
EDUARDO ASSUNCAO ALFAIA (CONCORDÂNCIA)  - VEREADOR - 651.106.502-25 EM 29/10/2022 21:03:53
DIEGO ROBERTO AFONSO - VEREADOR - 784.440.632-15 EM 31/10/2022 13:00:33
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