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DIRETORIA LEGISLATIVA 

SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 12/4/2022 

Reunião Ordinária do dia 11 de abril de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia onze de abril 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  Diego Roberto Afonso, do União Brasil 
(União); secretariada pelos vereadores Carmem Glória Almeida Carratte e Samuel 
da Costa Monteiro, do Partido Liberal (PL); e João Carlos dos Santos Mello, do 
Republicanos (REP). 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); Samuel da Costa Monteiro, do 
Partido Liberal (PL); Cícero Custódio da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT); 
Marcelo Augusto da Eira Correa, Lissandro Breval Santiago, Manoel Eduardo dos 
Santos Assis, Wanderley Caldeira Monteiro e Marcel Alexandre da Silva, do 
Avante; 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); Antônio Almeida Peixoto Filho, Elan Martins de 
Alencar e Wallace Fernandes de Oliveira, do Partido Republicano da Ordem Social 
(PROS); 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, do Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB); 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); William Robert Lauschner e Amom Mandel Lins Filho, do Cidadania; e 
Yomara Jesuína Lins Rodrigues, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro 
(PRTB). JUSTIFICADA a ausência dos vereadores David Valente Reis, do Avante; 
Elan Martins de Alencar, do PROS; e Luís Augusto Mitoso Júnior, do PTB. 
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 seis de abril do ano em curso. Pela Ordem, o 
vereador Marcelo Serafim solicitou a inversão de Pauta, conforme foi acordado na 
última sessão ordinária. Em seguida, o Presidente submeteu ao Plenário a votação 
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da inversão de pauta, que foi aprovada pelos vereadores que se encontravam 
presentes. Pela Ordem, o vereador Amom Mandel solicitou preferência ao 
Requerimento n. 2.621/2022. Após, o Presidente passou os trabalhos para a 
ORDEM DO DIA. Na PAUTA, foi mantido, com o voto contrário dos vereadores 
Rodrigo Guedes e Raiff Matos, o Veto Parcial n. 012/2022, ao Projeto de Lei n. 
054/2021, de autoria do vereador Sassá da Construção Civil, que “Dispõe sobre a 

proibição de inauguração e entrega de obras públicas inacabadas ou que não 
estejam em condições de atender a população”. Discutiram o Veto Total n. 
013/2022 ao Projeto de Lei n. 037/2021, os vereadores Rodrigo Guedes, Prof. 
Samuel, Raiff Matos, Capitão Carpê, William Alemão, Amom Mandel, Marcel 
Alexandre, Marcelo Serafim, João Carlos, Dione Carvalho, Bessa, Caio André, 
Yomara Lins e Gilmar Nascimento. Registraram o voto contrário ao Veto Total 
n. 013/2022, ao Projeto de Lei n. 037/2021, os vereadores Rodrigo Guedes, Prof. 
Samuel, Raiff Matos, Capitão Carpê, William Alemão, Amom Mandel, João 
Carlos, Dione Carvalho, Yomara Lins e Gilmar Nascimento. Pela Ordem, o líder 
do Executivo, vereador Marcelo Serafim encaminhou o voto favorável ao veto. 
Após, foi mantido, com dezenove votos favoráveis e quinze votos contrários, o 
Veto Total n. 013/2022, ao Projeto de Lei n. 037/2021, de autoria do vereador Prof. 
Samuel, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de faixa e/ou semáforo 

para travessia de pedestres no entorno de estabelecimentos de ensino, 
estabelecimentos de saúde e estabelecimentos que funcionam como centros de 
convivência para a 3ª (terceira) idade públicos e privados, e dá outras providências”. 
Discutiram o Veto Total n. 014/2022, ao Projeto de Lei n. 341/2021, os vereadores 
Rodrigo Guedes e Joelson Silva. Pela Ordem, o vereador Gilmar Nascimento 
solicitou que fosse feita a leitura das razões do Veto Total ao Projeto de Lei n. 
341/2021, bem como, as razões da Comissão de Constituição, Justiça e Redação – 
CCJR, para a derrubada do veto. Discutiram, ainda, o Veto Total n. 014/2022, ao 
Projeto de Lei n. 341/2021, os vereadores Marcelo Serafim e Gilmar Nascimento. 
Em seguida, o Presidente solicitou à secretária que fizesse a leitura das razões do 
Veto Total n. 014/2022, ao Projeto de Lei n. 341/2021, bem como, da CCJR, para a 
derrubada do veto. Após a leitura, discutiu, também, o Veto Total n. 014/2022, ao 
Projeto de Lei n. 341/2021, o vereador Éverton Assis; tendo este, também 
encaminhado o voto contrário ao veto. Pela Ordem, o vereador Amom Mandel 

invocou o artigo 176, do Regimento Interno, bem como, o artigo 137, do parágrafo 
único, do citado regimento, para prestar informações quanto à fala do líder do 
Prefeito, vereador Marcelo Serafim, quando afirmou que não havia um parecer da 
CCJR ao supracitado veto, quando na realidade havia. O Presidente esclareceu ao 
seu antecessor que as dúvidas já haviam sidas esclarecidas. Após, discutiu, ainda, 
o Veto Total n. 014/2022, ao Projeto de Lei n. 341/2021, o vereador Capitão 
Carpê. O vereador Diego Afonso assumiu a presidência dos trabalhos. 
Discutiram, ainda, o Veto Total n. 014/2022, ao Projeto de Lei n. 341/2021, os 
vereadores Amom Mandel e Gilmar Nascimento. O vereador Wallace Oliveira 
reassumiu a presidência dos trabalhos. Discutiram, também, o Veto Total n. 
014/2022, ao Projeto de Lei n. 341/2021, os vereadores Diego Afonso, William 
Alemão, Marcel Alexandre e Marcelo Serafim, encaminhando o voto favorável ao 
projeto e contrário ao veto.  
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Pela Ordem, o vereador Amom Mandel, com base no artigo 137, e no parágrafo 
único do artigo 176 do Regimento Interno, prestou informações relevantes quanto à 
votação do projeto discutido. Discutiram, ainda, o Veto Total n. 014/2022, ao 
Projeto de Lei n. 341/2021, os vereadores Sassá da Construção Civil, Joelson 
Silva e Bessa. Pela Ordem, o vereador Marcelo Serafim disse que como a base 
estava sinalizando o desejo de votar favorável ao projeto e contrário ao veto, 
deixaria a votação a critério de cada parlamentar; comunicando, ainda, que o seu 
voto seria favorável ao veto, mas que entenderia os vereadores que votariam sim ao 
projeto. Registraram o voto contrário ao Veto Total n. 014/2022 ao Projeto de Lei 
n. 341/2021, os vereadores Rodrigo Guedes, Éverton Assis, Capitão Carpê, 
Amom Mandel, Gilmar Nascimento, Diego Afonso, William Alemão e Marcel 
Alexandre. A seguir, foi rejeitado, com doze votos favoráveis e vinte e três votos 
contrários, o Veto Total n. 014/2022, ao Projeto de Lei n. 341/2021, de autoria do 
vereador Éverton Assis, que “Dispõe sobre o ‘Programa Wi-Fi Comunitário’ nas 
praças, parques e pontos turísticos do município de Manaus, por intermédio de 
convênios e Parceiras Público-Privadas, e dá outras providências”. 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. 077/2022, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela 
Mensagem n. 016/2022, que “Fixa o índice de reajuste dos servidores da Manaus 
Previdência, e dá outras providências”. O supracitado projeto foi aprovado, em 
primeira discussão, e seguiu à segunda discussão, na forma da lei. Foi 
deliberado, tomou o n. 572/2021 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador William Alemão, que “Dispõe 
sobre a redução do Imposto Sobre Serviços - ISS para as atividades relacionadas ao 
setor turístico”. Foi deliberado, tomou o n. 659/2021 e seguiu à Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Capitão 
Carpê Andrade, que “Dispõe sobre o Conselho Municipal de Transparência e 
Combate à Corrupção (CMTCC)”. Foi deliberado, tomou o n. 683/2021 e seguiu à 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do 
vereador Rosinaldo Bual, que “Dispõe sobre a criação do Canal de atendimento 

para Denúncias de Práticas de Racismo, Injúria Racial e outras Condutas 
Discriminatórias na cidade de Manaus”. Foi deliberado, tomou o n. 685/2021 e 
seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria 
do vereador Eduardo Alfaia, que “Garante à gestante o direito de optar pela 
realização de parto por cesariana, no município de Manaus”. Foi deliberado, tomou 
o n. 022/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto 
de Lei, de autoria da vereadora Glória Carratte, que “Institui, no âmbito do 
município de Manaus, o Mês de Conscientização sobre a Doença de Parkinson, 
denominado Tulipa Vermelha, a ser comemorado anualmente no mês de abril, e dá 
outras providências”. Pela Ordem, pediram subscrições ao supracitado projeto, os 
vereadores Rosivaldo Cordovil, Amom Mandel, Yomara Lins, Capitão Carpê, 
Lissandro Breval, Raiff Matos, Marcel Alexandre, Thaysa Lippy, Eduardo Assis, 
William Alemão, Peixoto, Prof.ª Jacqueline, Prof. Samuel e Wallace Oliveira; 
que foram acatadas pela autora. Foi deliberado, tomou o n. 063/2022 e seguiu à 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do 
vereador Raiff Matos, que “Institui o sistema de acessibilidade na Praia da Ponta 
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Negra, denominado Praia para Todos, e dá outras providências”. Foi deliberado, 
tomou o n. 096/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o 
Projeto de Lei, de autoria do vereador Marcelo Serafim, que “Inclui, no Calendário 
Oficial da Cidade de Manaus, a Semana do Migrante do município de Manaus, a ser 
comemorada, anualmente, na última semana do mês de junho”. Foi deliberado, 
tomou o n. 010/2022 e seguiu à Comissão Especial de Comendas, o Projeto de 
Decreto Legislativo, de autoria do vereador Lissandro Breval, que “Concede a 
Medalha de Ouro Cidade de Manaus ao Sr. Sebastião da Silva Reis, e dá outras 
providências”. Pela Ordem, pediram subscrições ao supracitado projeto, os 
vereadores Caio André, Peixoto, Daniel Vasconcelos, Rosivaldo Cordovil, 
Marcel Alexandre, Márcio Tavares e Wanderley Monteiro; que foram acatadas 
pelo autor. Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 241/2021, de autoria do vereador Rodrigo 
Guedes, que “Dispõe sobre a concessão do benefício da tarifa social aos 
consumidores residenciais e comerciais da concessionária de serviço público de 
abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no âmbito do 
município de Manaus, enquanto perdurar situação anormal, caracterizada como 
emergencial, em razão da enchente do Rio Negro e afluentes, e dá outras 
providências”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de Finanças, Economia e 
Orçamento. Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 327/2021, de autoria do vereador Márcio 
Tavares, que “Institui Campanha Municipal de Orientação aos Idosos contra 
fraudes e golpes no âmbito do comércio eletrônico, na internet e instituições 
financeiras do município de Manaus, e dá outras providências”. O supracitado 
projeto seguiu à Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Pela Ordem, 
pediu subscrição ao supracitado projeto, o vereador Rosivaldo Cordovil; que foi 
acatada pelo autor. Discutiram o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 450/2021, os vereadores Daniel 
Vasconcelos, William Alemão, Prof.ª Jacqueline, Gilmar Nascimento, Rosivaldo 
Cordovil, Lissandro Breval, Marcel Alexandre, Prof. Samuel e Yomara Lins. A 
seguir, foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação ao Projeto de Lei n. 450/2021, de autoria do vereador Daniel 
Vasconcelos, que “Dispõe sobre o programa de fornecimento de banheiros 

químicos nas feiras livres regulamentadas do Município, e dá outras providências”. O 
supracitado projeto seguiu à Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Pela 
Ordem, pediram subscrições ao supracitado projeto, os vereadores William 
Alemão, Prof.ª Jacqueline, Rosivaldo Cordovil e Yomara Lins; que foram 
acatadas pelo autor. Foi retirado de pauta, a pedido da autora, o Projeto de Lei 
n. 476/2021, de autoria da vereadora Prof.ª Jacqueline, que “Altera dispositivos da 

Lei n. 1.892, de 10 de julho de 2014, e dá outras providências”. O supracitado 
projeto seguiu à Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Foi aprovado o 
Parecer Favorável da Comissão de Educação ao Projeto de Lei n. 191/2020, de 
autoria do vereador Fransuá, que “Insere inciso novo ao artigo 1.º da Lei n. 2.195, 

de 29 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o ensino de temas transversais de 
educação nas escolas da rede pública municipal de ensino”. Pela Ordem, pediu 
subscrição ao supracitado projeto, o vereador Amom Mandel; que foi acatada pelo 
autor. A seguir, o supracitado projeto foi aprovado, em primeira discussão, e 
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seguiu à segunda discussão, na forma da lei. Foi aprovado o Parecer Favorável 
da Comissão de Saúde ao Projeto de Lei n. 025/2021, de autoria do vereador 
Peixoto, subscrito pelo vereador Amom Mandel, que “Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de divulgar a relação dos medicamentos disponíveis e indisponíveis 
na rede púbica do município de Manaus, e dá outras providências”. Pela Ordem, 
pediram subscrições ao supracitado projeto, os vereadores Wallace Oliveira e 
Rosivaldo Cordovil; que foram acatadas pelo autor. A seguir, o supracitado 
projeto foi aprovado, em primeira discussão, e retornou às Comissões, em razão 
de Emenda. Discutiu o Parecer Favorável da Comissão de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência ao Projeto de Lei n. 118/2021, o vereador Rosivaldo 
Cordovil. A seguir, foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência ao Projeto de Lei n. 118/2021, de autoria da 
vereadora Thaysa Lippy, subscrito pelos vereadores Amom Mandel, Caio André, 
Capitão Carpê Andrade, Eduardo Alfaia, Ivo Neto, Jaildo Oliveira, Jander 
Lobato, João Carlos, Marcel Alexandre, Márcio Tavares, Raiff Matos, 
Raulzinho, Rodrigo Guedes, William Alemão e Yomara Lins, que “Dispõe sobre 
a diretriz municipal para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas 
com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e seus familiares”.  Pela Ordem, pediram 
subscrições ao supracitado projeto, os vereadores Rosivaldo Cordovil, Peixoto, 
Amom Mandel e Prof.ª Jacqueline; que foram acatadas pelo autor. Após, o 
supracitado projeto foi aprovado, em primeira discussão, e seguiu à segunda 
discussão, na forma da lei. Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 359/2021, de autoria do 
vereador Ivo Neto, que “Institui o Dia Municipal do Agente Socioeducativo, a ser 
comemorado anualmente no dia 12 de março, e dá outras providências”. O 
supracitado projeto foi aprovado, em primeira discussão, e seguiu à segunda 
discussão, na forma da lei. Foi retirado de pauta, a pedido do autor, o Projeto de 
Lei n. 022/2021, de autoria do vereador João Carlos, que “Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de instalação de recipientes contendo álcool em gel antisséptico 
70% ou produtos similares no interior dos transportes públicos no âmbito do 
município de Manaus, e dá outras providências”. Discutiram o Projeto de Lei n. 
120/2021, os vereadores William Alemão e Amom Mandel; tendo o primeiro, 
também encaminhado o voto contrário à matéria. A seguir, foi aprovado, com o 
voto contrário do vereador William Alemão, em segunda discussão, e seguiu à 
sanção do Prefeito, o Projeto de Lei n. 120/2021, de autoria do vereador Amom 
Mandel, que “Dispõe a despeito da proibição de aplicação de descontos e anistias 
fiscais a empresas que promoverem ou que de algum modo contribuam para a 
realização de festas ou eventos clandestinos, desrespeitando as medidas para a 
contenção dos casos de Covid-19”. Foi aprovado, em segunda discussão, e 
seguiu à sanção do Prefeito, o Projeto de Lei n. 198/2021, de autoria do vereador 
Kennedy Marques, que “Institui o Banco de Dados Municipal de Animais 
Esterilizados no município de Manaus, e dá outras providências”.  Foi aprovado, em 
segunda discussão, e seguiu à sanção do Prefeito, o Projeto de Lei n. 221/2021, 
de autoria do vereador Marcel Alexandre, que “Dispõe sobre o agendamento 
telefônico, por aplicativo ou pelo site da Prefeitura Municipal de consultas médicas 
para pacientes, previamente cadastrado nas Unidades Básicas de Saúde, centro de 
saúde ou posto do Programa de Saúde da Família do município de Manaus”. Foi 
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aprovado, em segunda discussão, e seguiu à sanção do Prefeito, o Projeto de 
Lei n. 277/2021, de autoria do vereador Jaildo Oliveira, que “Institui o dia 20 de 
março como o Dia do Cobrador de Ônibus”. Pela Ordem, pediu subscrição ao 
supracitado projeto, o vereador Rosivaldo Cordovil; que foi acatada pelo autor. Foi 
concedido o pedido de vista, solicitado pelo vereador Jaildo Oliveira, ao Projeto 
de Lei n. 379/2021, de autoria do vereador Prof. Samuel, que “Institui, no 

Calendário Oficial da cidade de Manaus, o último sábado de julho como o dia do 
Projeto Missão Calebe da Igreja Adventista do Sétimo Dia”. Pela Ordem, os 
vereadores Gilmar Nascimento, Prof. Samuel, e Joelson Silva reportaram-se ao 
supracitado projeto. Foi aprovado, em segunda discussão, e seguiu à sanção do 
Prefeito, o Projeto de Lei n. 483/2021, de autoria do vereador Allan Campelo, que 
“Considera de Utilidade Pública a Associação Educacional, Esportiva e Social Voz 
Ativa - AEESVA”. Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação ao Projeto de Resolução n. 024/2021, de autoria do vereador 
Rosivaldo Cordovil, que “Dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal 

de Manaus, da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social, e dá outras 
providências”. Discutiram o Projeto de Resolução n. 024/2021, os vereadores 
Marcel Alexandre e Rosivaldo Cordovil, tendo o primeiro, também solicitado 
subscrição ao supracitado projeto. A seguir, o supracitado projeto foi aprovado, em 
discussão única, e promulgado, transformando-se na Resolução n. 154, de 11 
de abril de 2022. O Presidente destacou a importância do supracitado projeto, 
parabenizando o vereador Rosivaldo Cordovil pela iniciativa. Na EXTRAPAUTA, foi 
aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação o 
Projeto de Lei n. 135/2021, de autoria do vereador Jaildo Oliveira, que “Institui, no 
Calendário Oficial da cidade de Manaus, julho como o mês da ‘Missão Calebe’ da 
Igreja Adventista do Sétimo Dia”. O supracitado projeto foi aprovado, em primeira 
discussão, e seguiu à segunda discussão, na forma da lei. Foram deferidas as 
Indicações n. 155 a 162, 164 e 165/2022. Foi deferida, ainda, a Indicação n. 
163/2022, de autoria do vereador William Alemão, que “Indica ao Senhor Prefeito 

nos termos regimentais, por meio da Secretaria Municipal de Saúde - Semsa, a 
realização de reforma da Casinha da Saúde S-50, localizada na Rua Gabriel 
Gonçalves, Aleixo, 69060-010”. Foram aprovadas as Moções n. 052 a 062/2022. 
Foi concedido o pedido de vista, solicitado pelo vereador Fransuá, ao 
Requerimento n. 2.621/2022, de autoria do vereador Amom Mandel; e aprovado o 

Requerimento n. 3.142/2022, de autoria do vereador William Alemão. Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão às onze horas e 

quarenta e sete 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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