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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 21/3/2022 

Reunião Ordinária do dia 16 de março de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia dezesseis de março do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quinze 

minutos, realizou-se a sessão ordinária híbrida 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 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, Daniel Amaral 

Vasconcelos e Rodrigo Guedes Oliveira de Araújo, do Partido Social Cristão 

(PSC); Maria Jacqueline Coelho Pinheiro, do Podemos (PODE); Antônio Almeida 

Peixoto Filho, do Partido Trabalhista Cristão (PTC); Samuel da Costa Monteiro, do 

Partido Liberal (PL); Cícero Custódio da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT); 

David Valente Reis, Lissandro Breval Santiago, Manoel Eduardo dos Santos Assis 

e Wanderley Caldeira Monteiro, do Avante; Diego Roberto Afonso e Éverton 

Assis dos Santos, do Partido Social Liberal (PSL); 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); 

Francisco Carpegiane Veras de Andrade e Márcio José Maia Tavares, do 

Republicanos (REP); François Vieira da Silva Matos, do Partido Verde (PV); Jaildo 

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

e Luís Augusto Mitoso Júnior, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB); Marcelo 

Augusto da Eira Correa, do Partido Socialista Brasileiro (PSB); Raiff Matos Silva 

Vasconcelos, do Democracia Cristã (DC); Robson da Silva Teixeira e Rosivaldo 

Oliveira Cordovil, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB); Gilmar de 

Oliveira Nascimento, do Democratas (DEM); Thaysa Lippy Silva de Souza, do 

Progressistas (PP); Yomara Jesuína Lins Rodrigues, do Partido Renovador 

Trabalhista Brasileiro (PRTB); e Amom Mandel Lins Filho e Marcel Alexandre da 

Silva (Sem Partido). JUSTIFICADA a ausência dos vereadores Elan Martins de 

Alencar, do PROS; William Robert Lauschner, do Cidadania; e João Carlos dos 

Santos Mello, do REP. 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 quinze de março do 

ano em curso. Pela Ordem, o vereador Marcelo Serafim solicitou a inversão dos 

trabalhos, em razão de duas matérias, de autoria do Executivo Municipal, que 

constavam na pauta e precisavam tramitar em regime de urgência. Após, o 
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Presidente submeteu ao Plenário a votação da inversão de pauta, que foi aprovada 

pelos vereadores que se encontravam de forma presencial e virtual. Em seguida, o 

Presidente passou os trabalhos para a ORDEM DO DIA. Na PAUTA, foi 

deliberado, tomou o n. 054/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, em regime de urgência, aprovado pelo Plenário, o Projeto de Lei, de 

autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n. 10/2022, que “Altera 

a Lei n. 2.621, de 01 de julho de 2020”. Foi deliberado, tomou o n. 056/2022 e 

seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em regime de urgência, 

aprovado pelo Plenário, o Projeto de Lei, de autoria do Executivo Municipal, 

capeado pela Mensagem n. 09/2022, que “Altera a Lei n. 2.622, de 01 de julho de 

2020”. Foram aprovados os Pareceres Favoráveis das Comissões de 

Constituição, Justiça e Redação; de Finanças, Economia e Orçamento; de 

Educação; de Agricultura e Política Rural; de Saúde; e de Serviço e Obras Públicas 

à Emenda 001 ao Projeto de Lei n. 003/2022, de autoria do vereador Lissandro 

Breval, subscrito pelos vereadores Capitão Carpê Andrade, Daniel Vasconcelos, 

Eduardo Alfaia, Elan Alencar, Joelson Silva, João Carlos, Marcelo Serafim, 

Marcio Tavares, Peixoto, Yomara Lins e Raiff Matos, que “Altera os artigos 2.º, 

4.º e 9.º da Lei Municipal n. 500, de 11 de novembro de 2021, que institui o Plano de 

Regionalização da Merenda Escolar Municipal - PREMEM, no âmbito do Poder 

Executivo Municipal, e dá outras providências”. Discutiram o Projeto de Lei n. 

003/2022, em discussão única, os vereadores Yomara Lins e Joelson Silva. A 

seguir, o supracitado projeto foi aprovado, em discussão única, e seguiu à 

sanção do Prefeito. Foi mantido o Veto Total n. 002/2022 ao Projeto de Lei n. 

347/2020, de autoria do vereador Daniel Vasconcelos, que “Dispõe sobre a criação 

de Campanha de Prevenção, Controle e Orientação à Hepatite “C” no município de 

Manaus, e dá outras providências”. Foi mantido o Veto Total n. 003/2022 ao 

Projeto de Lei n. 146/2021, de autoria da vereadora Yomara Lins, que “Dispõe 

sobre a criação de programa ambulatorial de fisioterapia respiratória para tratar 

sequelas respiratórias dos pacientes que tiveram Covid-19, e dá outras 

providências”. Foi deliberado, tomou o n. 381/2021 e seguiu à Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Fransuá, 

que “Dispõe sobre a destinação correta reciclagem/descarte de exames de Raio-X, 

Tomografia e Ressonância, pelas Unidades de Saúde do município de Manaus, e dá 

outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 508/2021 e seguiu à Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Amom 

Mandel, que “Institui a Política de Transparência em relação ao Imposto Predial e 

Territorial Urbano – IPTU, e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 

519/2021 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de 

Lei, de autoria do vereador Márcio Tavares, que “Dispõe sobre a afixação de placa 

informativa sobre a proibição do abandono de animais e seus reflexos penais nos 

locais Públicos, no âmbito do município de Manaus, e dá outras providências”. Foi 

deliberado, tomou o n. 603/2021 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Kennedy Marques, que “Dispõe 

sobre os serviços de higienização e outros serviços que impliquem a guarda e posse 
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de animais de estimação”. Foi deliberado, tomou o n. 610/2021 e seguiu à 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do 

vereador Daniel Vasconcelos, que “Estabelece o ensino obrigatório da Língua 

Brasileira de Sinais desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental, como 

disciplina curricular obrigatória para crianças surdas e ouvintes matriculadas nas 

instituições públicas de ensino, assim como o acesso dos pais de alunos com 

deficiência auditiva na instituição”. Foi deliberado, tomou o n. 620/2021 e seguiu à 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do 

vereador William Alemão, que “Dispõe sobre a criação da Feira Internacional de 

Pesca Esportiva de Manaus - FIPEMA e Instituição no Calendário Oficial da Cidade 

de Manaus, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Trabalho, 

Empreendedorismo e Inovação - SEMTEPI”. Foi deliberado, tomou o n. 005/2022 e 

seguiu à Comissão Especial de Comendas, o Projeto de Decreto Legislativo, de 

autoria do vereador João Carlos, que “Concede o Diploma de Mérito Cidade de 

Manaus ao Sr. Radyr Gomes de Oliveira Júnior, Secretário Municipal de Trabalho, 

Empreendedorismo e Inovação - SEMTEPI”. Foi deliberado, tomou o n. 007/2022 e 

seguiu à Comissão Especial de Comendas, o Projeto de Decreto Legislativo, de 

autoria do vereador Allan Campelo, que “Concede a Medalha de Ouro Cidade de 

Manaus à senhora Alessandra Campelo da Silva”. Foi deliberado, tomou o n. 

008/2022 e seguiu à Comissão Especial de Comendas, o Projeto de Decreto 

Legislativo, de autoria do vereador Caio André, que “Concede a Medalha de Ouro 

Guilherme Moreira ao Economista Marcos Vinícius Castro, e dá outras providências”. 

Discutiram o Parecer Favorável da Comissão de Saúde ao Projeto de Lei n. 

272/2019, os vereadores Bessa, Wallace Oliveira, Joelson Silva e Peixoto. A 

seguir, foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Saúde ao Projeto de 

Lei n. 272/2019, de autoria do vereador Bessa, que “Dispõe sobre a acessibilidade 

do site Sistema Nacional de Regulação - SISREG”. O supracitado projeto foi 

aprovado, em primeira discussão, e seguiu à segunda discussão, na forma da 

lei. Discutiram o Parecer Favorável da Comissão de Meio Ambiente, Recursos 

Naturais, Sustentabilidade e Vigilância Permanente da Amazônia ao Projeto de Lei 

n. 242/2021, os vereadores Kennedy Marques e Raulzinho. A seguir, foi 

aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Naturais, 

Sustentabilidade e Vigilância Permanente da Amazônia ao Projeto de Lei n. 

242/2021, de autoria do vereador Kennedy Marques, que “Altera os artigos 3.º, 4.º, 

5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10, 11, 18, 21, 27, 29 e 32, da Lei n. 2.052, de 26 de outubro de 

2015, que regula as adoções e vendas de pets na cidade de Manaus, e dá outras 

providências”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de Turismo, Indústria, 

Comércio, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. Foi aprovado, em 

segunda discussão, e seguiu à sanção do Prefeito, o Projeto de Lei n. 131/2021, 

de autoria do vereador Raiff Matos, que “Institui o Festival Gospel de Arte de 

Manaus – FEGAM, no calendário oficial de eventos do município de Manaus”. O 

Presidente parabenizou o vereador Raiff Matos pela iniciativa do supracitado 

projeto, destacando a importância do mesmo. Pela Ordem, o vereador Prof. 

Samuel reiterou a parabenização. Foi aprovado, em segunda discussão, e seguiu 
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à sanção do Prefeito, o Projeto de Lei n. 222/2021, de autoria da vereadora Prof.ª 

Jacqueline, que “Dispõe sobre o incentivo à leitura no Município de Manaus”. Foi 

aprovado, em segunda discussão, e seguiu à sanção do Prefeito, o Projeto de 

Lei n. 353/2021, de autoria da vereadora Glória Carrate, que “Dispõe sobre a 

comunicação dos shoppings centers, lojas, supermercados e similares aos órgãos 

de segurança pública, sobre a ocorrência ou indício de violência contra mulher, 

criança, adolescente, idoso ou pessoas com deficiência, em seu interior”. O 

Presidente parabenizou a vereadora Glória Carratte pela iniciativa do supracitado 

projeto. Pela Ordem, o vereador Bessa reiterou a parabenização, e ressaltou a 

importância do projeto. De igual modo, os vereadores Peixoto, Prof. Samuel e 

Prof.ª Jacqueline. Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Educação 

ao Projeto de Lei n. 273/2021, de autoria do vereador Fransuá, que “Institui a 

Semana ‘Crianças Salvam Vidas’ nas escolas públicas municipais de Manaus, e dá 

outras providências”. O supracitado projeto foi aprovado, em primeira discussão, e 

seguiu à segunda discussão, na forma da lei. Foram lidas, para conhecimento 

dos vereadores, as proposituras que receberam Parecer Contrário da Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação: a saber, Projeto de Lei n. 056/2021, de autoria 

do vereador Raulzinho, que “Dispõe sobre a criação de Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência Veterinária de Manaus, para resgate e socorro de animais em 

vias públicas, e dá outras providências”; Projeto de Lei n. 153/2021, de autoria do 

vereador Rosinaldo Bual, que “Dispõe sobre a construção de bicicletários em 

terminais do sistema de transporte público coletivo e instalação de estacionamentos 

para bicicletas - em locais de tráfegos intensos de pessoas, como ponto de apoio 

para os ciclistas, e dá outras providências”; Projeto de Lei n. 190/2021, de autoria 

do vereador Éverton Assis, que “Dispõe sobre a implantação do Bueiro Inteligente 

como forma de prevenção às enchentes no município de Manaus, e dá outras 

providências”; Projeto de Lei n. 200/2021, de autoria do vereador Kennedy 

Marques, que “Dispõe sobre a criação do Sistema Público de Medicamentos Pet no 

âmbito do Município de Manaus, e dá outras providências”; Projeto de Lei n. 

203/2021, de autoria do vereador Mitoso, que “Torna obrigatória a prestação de 

caução na forma de seguro garantia pelo vencedor de licitação de obra ou serviço 

contratado pela Municipalidade”; Projeto de Lei n. 205/2021, de autoria do vereador 

Eduardo Assis, que “Assegura às Pessoas com Deficiência – PcDs, idosos e 

gestantes o direito de embarque e desembarque entre as paradas obrigatórias 

(pontos de ônibus) no transporte coletivo municipal, e dá outras providências”; 

Projeto de Lei n. 206/2021, de autoria da vereadora Yomara Lins, que “Dispõe 

sobre o Sistema de Diagnóstico Precoce de Deficiência em recém-nascido”; Projeto 

de Lei n. 207/2021, de autoria do vereador Fransuá, que “Institui a criação do 

Programa de Prevenção à Doença Alopecia no âmbito do município de Manaus, e 

dá outras providências”; Projeto de Lei n. 208/2021, de autoria do vereador 

Fransuá, que “Institui o apoio comunitário ‘Família na Escola’ nas unidades de 

ensino da rede municipal de educação”; e Projeto de Lei n. 209/2021, de autoria do 

vereador Ivo Neto, que “Institui campanha de combate à importunação sexual no 

transporte público municipal”. Posteriormente, o Presidente suspendeu a sessão, às 
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dez horas e dezenove minutos, para a reunião conjunta das Comissões de 

Constituição, Justiça e Redação; de Finanças, Economia e Orçamento; e de Serviço 

e Obras Públicas, a fim de analisarem os Projetos de Leis n. 054 e 056/2022, de 

autoria do Executivo Municipal. Na reabertura, às onze horas e dezenove minutos, 

o Presidente deu continuidade aos trabalhos. Na EXTRAPAUTA, foram aprovados 

os Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de 

Finanças, Economia e Orçamento; e de Serviço e Obras Públicas ao Projeto de Lei 

n. 054/2022, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n. 

010/2022, que “Altera a Lei n. 2.621, de 01 de julho de 2020”. O supracitado projeto 

foi aprovado, em discussão única, e seguiu à sanção do Prefeito. Foram 

aprovados os Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e 

Redação; de Finanças, Economia e Orçamento; e de Serviço e Obras Públicas ao 

Projeto de Lei n. 056/2022, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela 

Mensagem n. 009/2022, que “Altera a Lei n. 2.622, de 01 de julho de 2020”. O 

supracitado projeto foi aprovado, em discussão única, e seguiu à sanção do 

Prefeito. Foram deferidas as Indicações n. 097 a n. 122/2022; e aprovada a 

Moção n. 037/2022. Foi aprovada, ainda, com pedido de destaque, a Moção n. 

038/2022, de autoria do vereador Marcel Alexandre, de “Repúdio ao Streaming 

Netflix pela inclusão do filme ‘Como se tornar o pior aluno da escola’, com a 

classificação etária de 14 anos”. Foi aprovado o Requerimento n. 863/2022, de 

autoria do vereador Rosivaldo Cordovil. Exaurida a Pauta, o Presidente passou 

os trabalhos para o PEQUENO EXPEDIENTE. O primeiro orador, vereador Caio 

André, registrou a sua participação e a dos vereadores Eduardo Alfaia, Marcelo 

Serafim e Prof.ª Jacqueline Pinheiro na reunião realizada, no dia anterior, na sala da 

Presidência, com a concessionária Águas de Manaus e a Agência Reguladora dos 

Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus – Ageman, na qual, foi 

tratada a questão da coleta e tratamento de esgoto na cidade de Manaus, 

manifestando a sua satisfação pelos encaminhamentos acertados. O orador 

enfatizou que a citada concessionária havia se colocado à disposição da Casa e da 

população, no sentido de envidar esforços para atender as demandas, otimizando os 

serviços referentes ao tratamento e coleta de esgoto, realizados na capital, e que, 

doravante, seriam acompanhados pela Ageman e a Câmara Municipal de Manaus - 

CMM. Concluindo, o orador informou que na citada reunião, o representante da 

Agência afirmou que estava sendo estudada uma tratativa a respeito do contrato, 

que poderia resultar na redução da taxa de esgoto, cujo cálculo era de cem por 

cento do valor cobrado pelo serviço de abastecimento de água tratada. O segundo 

orador, vereador Sassá da Construção Civil, fez coro à fala do seu antecessor, 

quanto à tarifa de esgoto, mencionando que tramitava na Casa, um projeto de lei, de 

sua autoria, que dispunha sobre o valor da tarifa de esgoto cobrado pela empresa 

Águas de Manaus e limitava o teto máximo de cobrança ao percentual de cobertura 

da rede de esgoto sanitário. Manifestou-se, ainda, a respeito da proposta de 

Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI, da Água, que se encontrava na Casa, e 

precisava de apenas três assinaturas, para que fosse instalada. O terceiro orador, 

vereador Rodrigo Guedes, falou sobre a questão da cobrança de cem por cento da 
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taxa de esgoto na cidade de Manaus, lembrando que, assim como os demais 

vereadores, desde o ano anterior, vinha denunciando essa cobrança, tendo em vista 

que boa parte da população estava pagando por um serviço que não era oferecido. 

O orador orientou a população, para que não permitisse que a concessionária 

realizasse qualquer tipo de serviço nos bairros até que a questão fosse resolvida; e 

afirmou que era necessária uma medida enérgica para a resolução do problema; 

ressalvando, ainda, que era favorável à aprovação da CPI da Água. Prosseguindo, 

entregou ao presidente da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Naturais, 

Sustentabilidade e Vigilância Permanente da Amazônia, da Casa, uma Carta Aberta 

do Museu da Amazônia - Musa, reivindicando ao prefeito de Manaus, David Almeida 

e ao governador do Estado, Wilson Lima, ajuda para a manutenção das atividades 

da instituição. Por fim, pediu o apoio dos seus pares, no sentido de que fosse 

resolvido, definitivamente, o problema da convocação dos professores do cadastro 

de reserva da Secretaria Municipal de Educação – Semed; cobrando, novamente, à 

Prefeitura de Manaus, o envio do projeto de lei, para a convocação dos 

mencionados professores. O quarto orador, vereador Kennedy Marques, falou 

sobre a cobrança de cem por cento da taxa de esgoto, pela concessionária Águas 

de Manaus, alegando que a cobrança seria legítima, se prestasse o serviço em sua 

totalidade e respeitasse o meio ambiente, o que não estava acontecendo, 

assegurando que estaria atento e a favor dos direitos dos consumidores. O orador 

reiterou a importância de sua indicação, que sugeria ao Executivo Municipal, a 

criação de um espaço para que se pudesse fazer o armazenamento adequado, 

recuperação e/ou transformação de bens mobiliários públicos municipais. Às doze 

horas, constatando o término do horário regimental, o Presidente prorrogou a 

sessão até à finalização do Pequeno Expediente. O quinto orador, vereador Gilmar 

Nascimento, manifestou-se sobre o tema em voga, falando sobre a necessidade de 

diálogo com a concessionária Águas de Manaus, a fim de que os problemas do 

fornecimento de água e da redução do valor da taxa de esgoto fossem resolvidos, 

enfatizando que o valor atual era desproporcional e precisava ser revisto. 

Continuando, registrou a visita que fez ao bairro Parque das Nações, onde constatou 

inúmeros problemas de infraestrutura; e, por conta disso, solicitou ao Executivo 

Municipal, por meio de indicações, os devidos reparos no mencionado bairro, bem 

como, nos bairros adjacentes. O orador falou sobre os problemas que estavam 

ocorrendo no Centro Social Urbano – CSU, do bairro Parque Dez, informando que 

havia conversado com o prefeito de Manaus, David Almeida, e que o mesmo havia 

sinalizado de forma positiva, para que fosse realizada a revitalização do mencionado 

centro. Encerrando, informou que deu entrada num Projeto de Resolução, sugerindo 

que as audiências públicas fossem realizadas à tarde. O sexto orador, vereador 

Prof. Samuel, parabenizou o advogado amazonense, José Alberto Simonetti, pela 

posse, ocorrida no dia anterior, como novo presidente nacional da Ordem dos 

Advogados do Brasil – OAB. Registrou, em seguida, a celebração no dia vinte do 

corrente mês, do Dia Mundial do Jovem Adventista, convidando a todos a participar 

do Encontro dos Jovens Adventistas, que seria realizado na praia da Ponta Negra, 

no dia dezenove do corrente mês, informando que estaria presente no evento. 
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Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão às doze horas 

e três minutos. E, para que conste, eu, ............................................... (Ana Maria 

Rocha Veiga), 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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