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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 25/4/2022 

Reunião Ordinária do dia 20 de abril de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia vinte 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 David Valente Reis, do Avante; e, eventualmente, pelo vereador Wallace 
Fernandes de Oliveira, do Partido Republicano da Ordem Social (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 e Daniel Amaral Vasconcelos, do Partido Social Cristão (PSC); 
Amom Mandel Lins Filho, 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); Diego Roberto Afonso, Éverton Assis dos 
Santos e Gilmar de Oliveira Nascimento, 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); 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); 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); 
Thaysa Lippy Silva de Souza, do Progressistas (PP); e Yomara Jesuína Lins 
Rodrigues, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). JUSTIFICADA a 
ausência dos vereadores Marcel Alexandre da Silva, do Avante; William Robert 
Lauschner, do Cidadania; Robson da Silva Teixeira e Rosivaldo Oliveira Cordovil, 
do PSDB; Maria Jacqueline Coelho Pinheiro, do União; François Vieira da Silva 
Matos, do PV; e Cícero Custódio da Silva, do PT. AUSENTE os vereadores 
Marcelo Augusto da Eira Correa, do Avante; e Elissandro Amorim Bessa, do SD. 
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 dezenove de abril do ano em curso. Pela 
Ordem, o vereador Éverton Assis solicitou a inversão de Pauta, tendo em vista, a 
realização da sessão solene em homenagem ao Dia do Índio, no dia em curso. O 
Presidente submeteu à apreciação do Plenário a votação de inversão de pauta, que 
foi aprovada pelos vereadores presentes.  Após, o Presidente deu início à ORDEM 
DO DIA. Foi deliberado, tomou o n. 138/2022 e seguiu à Comissão de 
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Constituição, Justiça e Redação, em regime de urgência, aprovado pelo Plenário, 
o Projeto de Lei, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n. 
022/2022, que “Altera Lei n. 2.430, de 07 de maio de 2019, e dá outras 
providências”. Foi deliberado, tomou o n. 139/2022 e seguiu à Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do Executivo 
Municipal, capeado pela Mensagem n. 021/2022, que “Altera a Lei 1.724, de 31 de 
outubro de 1984, e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 656/2021 e 
seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria 
do vereador Raiff Matos, que “Dispõe sobre a garantia de vagas para irmãos no 
mesmo estabelecimento de Ensino Público no Município de Manaus, e dá outras 
providências”. Foi deliberado, tomou o n. 677/2021 e seguiu à Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Capitão 
Carpê Andrade, que “Retifica a ementa da Lei 496, de 05 de outubro de 1999, que 
institui o dia da Padroeira de Manaus - Nossa Senhora da Conceição”. Foi 
deliberado, tomou o n. 068/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Elan Alencar, que “Dispõe 
sobre a instituição e a inserção, no Calendário Oficial da Cidade de Manaus, a 
Semana Esportiva do Motocross, a ser realizada anualmente na última semana do 
mês de julho”. Foi deliberado, tomou o n. 045/2022 e seguiu à Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Bessa, 
subscrito pelo vereador Éverton Assis, que “Autoriza o Poder Executivo a 
implementar a carteira de identificação do idoso para comprovação dos requisitos à 
concessão da gratuidade na utilização do transporte coletivo regular de passageiros 
por ônibus no município de Manaus”. Foi aprovado o Parecer Favorável da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 302/2021, de 
autoria do vereador Kennedy Marques, que “Proíbe que pessoas que cometem 
maus-tratos a animais domésticos possam obter novamente sua guarda e de outros 
animais”. 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. 393/2021, de autoria da vereadora Glória 
Carratte, que “Institui a Semana Municipal de conscientização e prevenção ao 
transtorno de ansiedade generalizada provocados no ambiente escolar, no município 
de Manaus”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de Finanças, Economia e 
Orçamento. Pela Ordem, o vereador Joelson Silva pediu subscrição ao Projeto de 
Lei, de autoria do vereador Mitoso, que constava na pauta do dia em curso, bem 
como, o vereador Wallace Oliveira. O Presidente acatou o pedido. Foi aprovado o 
Parecer Favorável da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento ao Projeto 
de Lei n. 264/2021, de autoria do vereador Mitoso, subscrito pelos vereadores 
Joelson Silva e Wallace Oliveira, que “Institui nas escolas de rede municipal de 
ensino de Manaus a Semana de Promoção da Autodefesa de Crianças Contra a 
Vitimização Sexual”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de Educação. Foi 
aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao 
Projeto de Lei n. 434/2021, de autoria do vereador Márcio Tavares, que 
“Considera de Utilidade Pública o Instituto Criarte do Amazonas, e dá outras 
providências”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de Assuntos 
Sociocomunitários e Legislação Participativa. Discutiram o Parecer Favorável da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 498/2021, os 
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vereadores Joelson Silva e Capitão Carpê. A seguir, foi aprovado o Parecer 
Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 
498/2021, de autoria do vereador Dione Carvalho, subscrito pelos vereadores 
Glória Carratte, Raiff Matos, Jaildo Oliveira, Peixoto, Éverton Assis, Prof. 
Samuel, Wanderley Monteiro, João Carlos, Jander Lobato, Joelson Silva, 
Capitão Carpê, Yomara Lins e Márcio Tavares, que “Altera a Lei n. 2.241, de 04 
de setembro de 2017, para estender às pessoas portadoras de cardiopatias graves a 
prioridade de atendimento”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de Saúde. Foi 
aprovado, em segunda discussão, e seguiu à sanção do Prefeito, o Projeto de 
Lei n. 287/2020, de autoria do vereador Fransuá, subscrito pela vereadora Glória 
Carratte, que “Altera o artigo 7.º e artigo 8.º e revoga o artigo 8.º A, ambos da Lei n. 
266, de 30 de novembro de 1994”. Foi aprovado, em segunda discussão, e 
seguiu à sanção do Prefeito, o Projeto de Lei n. 060/2021, de autoria da 
vereadora Prof.ª Jacqueline, subscrito pelos vereadores Prof. Samuel e Glória 
Carratte, que “Estabelece cota para mulheres em situação de violência doméstica e 
para famílias chefiadas por mulheres na aquisição de imóveis construídos pelos 
Programas Habitacionais de Interesse Social, financiados pela Prefeitura Municipal 
de Manaus, e dá outras providências”. Foi aprovado, em segunda discussão, e 
seguiu à sanção do Prefeito, o Projeto de Lei n. 154/2021, de autoria do vereador 
Rosivaldo Cordovil, subscrito pelos vereadores Amom Mandel, Caio André, 
Éverton Assis, Glória Carratte, Ivo Neto, Joelson Silva, Marcel Alexandre, 
Márcio Tavares, Peixoto, Prof.ª Jacqueline, Prof. Samuel, Thaysa Lippy e 
Yomara Lins, Wallace Oliveira, Jaildo Oliveira, Raiff Matos, Lissandro Breval, 
Wanderley Monteiro, Eduardo Assis, Ivo Neto e Éverton Assis, que “Institui a 
Carteira de Identificação do Autista (CIA), no âmbito do Município de Manaus, e dá 
outras providências”. Foi aprovado, em segunda discussão, e seguiu à sanção do 
Prefeito, o Projeto de Lei n. 246/2021, de autoria do vereador William Alemão, 
subscrito pelos vereadores Amom Mandel, João Carlos, Márcio Tavares, 
Yomara Lins, Capitão Carpê, Elan Alencar, Wallace Oliveira, Raiff Matos, 
Eduardo Assis, Peixoto, Éverton Assis, Prof. Samuel, Jander Lobato, Ivo Neto, 
Daniel Vasconcelos e Caio André, que “Altera os dispositivos que especifica da 
Lei n.  2.295, de 08 de janeiro de 2018, que dispõe sobre aplicação de multa ao 
cidadão que for flagrado jogando lixo nos logradouros público”. Discutiram o 
Projeto de Lei n. 331/2021, os vereadores Wallace Oliveira, Elan Alencar, 
Éverton Assis e Peixoto, tendo o terceiro, solicitando subscrição à matéria. A 
seguir, foi aprovado, em segunda discussão, e seguiu à sanção do Prefeito, o 
Projeto de Lei n. 331/2021, de autoria do vereador Peixoto, que “Dispõe sobre a 
proibição de incentivos fiscais a empresas que tenham sido condenadas por 
corrupção, e dá outras providências”. Foram deferidas as Indicações n. 174 a 
177/2022; e aprovadas as Moções n. 068 a 069 e 071/2022. Foi aprovada, ainda, 
com pedido de destaque, e com o voto contrário do vereador Joelson Silva, a 
Moção n. 070/2022, de autoria do vereador Rodrigo Guedes. Após, foram 
aprovados os Requerimentos n. 3.485/2022, de autoria do vereador Gilmar 
Nascimento; e n. 2.680/2022, de autoria do vereador Daniel Vasconcelos. Pela 
Ordem, o vereador Wallace Oliveira indagou à Mesa se a Casa ainda realizaria 
sessões de forma híbrida, tendo em vista a propositura de autoria do vereador 
Daniel Vasconcelos, solicitando a realização de sessão solene de forma híbrida. O 
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Presidente informou que, tendo em vista a situação exposta, iria submeter à 
apreciação do Plenário, se daria continuidade ou não, ao formato híbrido, mas 
apenas para alguns casos. Manifestaram-se a respeito da continuidade ou não, da 
realização de sessões de forma híbrida, apenas para convidados, os vereadores 
Amom Mandel, Elan Alencar, Gilmar Nascimento, João Carlos e Daniel 
Vasconcelos. Manifestaram-se, novamente, os vereadores Amom Mandel, Gilmar 
Nascimento e Elan Alencar. Manifestou-se, ainda, o vereador Prof. Samuel. O 
Presidente falou que, como era consenso da Casa, solicitaria à Diretoria Legislativa, 
que elaborasse uma minuta de normas para que pudesse colocar à apreciação do 
Plenário, e caso fosse aprovado, seria baixado uma Resolução pela Mesa Diretora. 
Foram aprovados, ainda, os Requerimentos n. n. 3.614/2022, de autoria do 
vereador Rodrigo Guedes; e n. 3.620/2022, de autoria do vereador Eduardo Assis. 
Exaurida a Pauta, o Presidente passou os trabalhos para o PEQUENO 
EXPEDIENTE, convidando o vice-presidente da Casa, vereador Wallace Oliveira, 
para presidir os trabalhos. O Presidente registrou a presença do presidente da 
Federação de Motociclismo do Amazonas – Femoam, Sérgio Mota, dando-lhe boas-
vindas. Pela Ordem, o vereador Amom Mandel justificou a necessidade de se 
ausentar, temporariamente, da sessão em curso, para comparecer à Ouvidoria da 
Casa. O Presidente acatou a justificativa, e em seguida, destacou os vereadores 
inscritos, registrando, ainda, a presença dos alunos da Fundação Bradesco na Casa, 
dando-lhes boas-vindas. O primeiro orador, vereador Caio André, criticou o 
decreto do governo federal sobre a redução do Imposto sobre Produtos 
Industrializados – IPI, enfatizando que o assunto estava sendo tratado na Casa e 
não tinha conotação política, pois dizia respeito à sobrevivência econômica do 
estado do Amazonas e de todos da região Norte. O orador convocou todos os 
políticos da região a se unirem contra o decreto; e questionou a fala do ministro 
Paulo Guedes que, em uma entrevista, afirmou que o país não tinha que pagar para 
manter a Zona Franca de Manaus – ZFM, ressaltando que os amazônidas davam a 
contrapartida necessária ao país e ao mundo, haja vista, que o modelo econômico e 
de desenvolvimento regional, e principalmente de preservação, era o mais exitoso 
do planeta. Finalizando o seu pronunciamento, reforçou que os parlamentares 
vinham se manifestando sobre o assunto, e não iriam compactuar com a redução do 
IPI, frisando que não estavam contra ou a favor do Presidente da República. O 
vereador Wallace Oliveira assumiu a presidência da Mesa, e, na sequência, 
ratificou as palavras do discursante quanto à importância da ZFM para o Estado do 
Amazonas e de todos da região Norte; reforçando que o parlamento municipal se 
posicionou e sempre iria se posicionar sobre questões que envolvessem o modelo 
em questão. O segundo orador, vereador Rodrigo Guedes, reportou-se ao 
assunto abordado pelo seu antecessor, afirmando que o Amazonas pertencia ao 
Brasil, e não era possível que houvesse disputa de Estados. O orador afirmou que 
todos os brasileiros eram favoráveis à redução dos impostos, contudo não era 
razoável resolver um problema criando outro, tendo em vista que os milhares de 
empregos perdidos poderiam destruir, facilmente, a economia do Estado. O orador 
falou da vertente política da questão, afirmando que a população mais carente não 
poderia arcar com os prejuízos inerentes da decisão federal, e disse que todos os 
parlamentares, independentemente de bandeiras partidárias, deveriam defender a 
ZFM, e, paralelamente, lutarem por um modelo alternativo e complementar. 
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Encerrando o seu discurso, declarou que o movimento necessitava de união e 
coragem, e seria desastroso permitir que o Estado fosse ao declínio, e os 
amazonenses sofressem as consequências. O terceiro orador, vereador Dione 
Carvalho, falou sobre a situação dos manauaras que viviam às margens de 
igarapés e locais alagadiços, divulgando um vídeo contendo o clamor de uma 
moradora do Beco Ayrão, no bairro Praça 14 de Janeiro, onde a pavimentação 
estava totalmente destruída, por conta das chuvas torrenciais. O orador disse que a 
população estava clamando à Prefeitura de Manaus, para que revertesse o 
pagamento dos impostos em serviços, declarou que iria fazer um requerimento aos 
Executivos Estadual e Municipal, pedindo providências com relação ao pleito 
supracitado, e, concluindo, pediu o apoio de seus pares para aprovação da matéria. 
O quarto orador, vereador Lissandro Breval, voltou a se manifestar contra a 
reedição do decreto que confirmou a redução de vinte e cinco por cento do IPI, e iria 
prejudicar a ZFM, causando incerteza jurídica aos empresários que geravam 
empregos no Estado e na capital amazonense. O orador externou a sua 
preocupação, pois tomou conhecimento, por meio de conversa com o deputado 
federal Marcelo Ramos, da existência de um novo decreto, com uma alíquota maior, 
que iria prejudicar ainda mais a situação; pediu ao governo do Estado que 
judicializasse a questão; e informou que falaria com o prefeito David Almeida, para 
saber quais eram as tratativas jurídicas que estavam sendo tomadas, para que o 
citado decreto não incidisse sobre os produtos produzidos pela ZFM, a fim de 
divulgá-las para a população. Encerrando, manifestou a sua revolta e declarou que 
os parlamentares de todos os poderes deveriam lutar pela preservação do modelo. 
O quinto orador, vereador Prof. Samuel, destacou a relevância da Lei n. 2.683, de 
sua autoria, que criou a Semana da Valorização da Cultura Indígena, na terceira 
semana do mês de abril, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de 
atividades, campanhas e projetos que ressaltassem a importância da preservação e 
valorização da cultura indígena a cidade de Manaus. O orador propôs uma reflexão 
mais profunda sobre o Dia do Índio; e falou da existência dos povos primitivos, 
quando do descobrimento do Brasil, ressaltando a herança cultural que os 
amazonenses receberam dos mesmos. Finalizando, falou sobre a inauguração, pelo 
prefeito David Almeida, no dia anterior, do primeiro cemitério indígena urbano do 
país em Manaus, localizado no cemitério Nossa Senhora Aparecida, no bairro 
Tarumã, zona Oeste, com mil e oitenta espaços. Pela Ordem, o vereador Raiff 
Matos convidou os membros da Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico, para 

uma reunião, após o Plenário, na sala 36. Nada mais havendo a tratar, o 

Presidente endossou o convite, e encerrou a sessão às onze horas e oito 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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