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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 16/5/2022 

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

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia onze de maio 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, pelos vereadores 

Amom Mandel Lins Filho e William Robert Lauschner, do Cidadania; 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); 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); 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 (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); Elissandro Amorim Bessa, do 

Solidariedade (SD); 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); Marcelo Augusto da Eira Correa, 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, 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 Lissandro Breval Santiago, do Avante; e Rosivaldo 

Oliveira Cordovil, do PSDB. 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 dez de 

maio do ano em curso. Pela Ordem, o vereador Marcelo Serafim solicitou a 

inversão de Pauta, que foi aprovada pelos vereadores presentes. Pela Ordem, o 

vereador Peixoto invocou o artigo 172, do Regimento Interno, em razão do Projeto 
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de Lei Complementar, de autoria do Executivo Municipal, que constava no primeiro 

item da pauta, do dia em curso. Pela Ordem, o vereador Marcelo Serafim 

esclareceu ao Plenário que tramitava na Casa um projeto de lei, de autoria do 

vereador Peixoto, semelhante ao do Executivo, e por isso, o citado vereador iria 

retirar de tramitação, tendo em vista que, a partir daquele momento, o do Executivo 

seguiria adiante. Pela Ordem, o vereador Peixoto solicitou, ainda, a tramitação em 

regime de urgência, da mencionada matéria, devido à importância do assunto. Pela 

Ordem, o vereador William Alemão solicitou preferência à Indicação 237/2022. Em 

Questão de Ordem, o vereador Marcelo Serafim informou que havia devolvido os 

requerimentos que solicitou vistas, na segunda-feira, dia nove do corrente mês. Em 

seguida, o Presidente deu início à ORDEM DO DIA. Na PAUTA, foi deliberado, 

tomou o n. 002/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em 

regime de urgência aprovado pelo Plenário, o Projeto de Lei Complementar, de 

autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n. 020/2021, que 

“Dispõe sobre o procedimento para instalação de infraestrutura de suporte para a 

Estação Rádio - Base - ERB autorizados e/ou homologados pela Agência Nacional 

de Telecomunicações – Anatel, no município de Manaus, nos termos da legislação 

vigente”. Foi deliberado, tomou o n. 041/2022 e seguiu à Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria da vereadora Yomara 

Lins, que “Institui o mês ‘Abril Laranja’ dedicado à Prevenção da Crueldade contra 

os Animais no âmbito do município de Manaus”. Foi deliberado, tomou o n. 

050/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de 

Lei, de autoria do vereador Rodrigo Guedes, que “Considera de utilidade pública o 

Instituto de Apoio e Inclusão da Pessoa com Deficiência do Amazonas – IAIDAM, e 

dá outras providências”. Foi retirado de pauta, em razão da ausência do autor, o 

Projeto de Lei, de autoria do vereador Capitão Carpê Andrade, que “Autoriza a 

implementação de sistema de impressão local de senha para registro do tempo de 

espera para atendimento nas Unidades de Saúde do município de Manaus”. Foi 

deliberado, tomou o n. 080/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador William Alemão, que “Dispõe 

sobre a criação do Programa Municipal de História e Cultura dos Bairros e sobre sua 

instituição no Calendário Oficial da Cidade de Manaus”. Foi deliberado, tomou o n. 

095/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de 

Lei, de autoria do vereador Amom Mandel, que “Institui o Código de Defesa e 

Apoio ao Empreendedor, dispondo sobre normas relativas à livre iniciativa e ao livre 

exercício de atividade econômica no município de Manaus”. Pela Ordem, os 

vereadores William Alemão, Marcel Alexandre, Yomara Lins, Peixoto e João 

Carlos solicitaram subscrições à supracitada matéria; tendo sido acatadas pelo 

autor. Foram retirados de pauta, em razão da ausência dos autores, o Projeto de 

Lei, de autoria do vereador Rosinaldo Bual, que “Institui a Semana Municipal de 

Educação Financeira nas escolas públicas do município de Manaus”; e o Projeto de 

Lei, de autoria da vereadora Thaysa Lippy, que “Revoga a Lei n. 145, de 17 de 

dezembro de 2004, que ‘Dispõe sobre a obrigatoriedade de as agências bancárias, 

no âmbito do município de Manaus, abrirem mais cedo para atender a pensionistas 
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públicos, especialmente idosos e deficientes’”. Foi deliberado, tomou o n. 140/2022 

e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de 

autoria do vereador Eduardo Alfaia, que “Garante aos servidores das escolas 

públicas municipais o direito à matrícula de seus filhos na mesma unidade de ensino 

de sua lotação, e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 143/2022 e 

seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria 

do vereador Allan Campelo, que “Dispõe sobre a criação de campanha 

permanente de conscientização sobre a importância da atuação do psicólogo, e dá 

outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 146/2022 e seguiu à Comissão de 

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

que “Institui a Competição Anual de Ciclismo no município de Manaus, e dá outras 

providências”. Pela Ordem, os vereadores Joelson Silva, Glória Carratte, Elan 

Alencar, Marcel Alexandre, Bessa, Éverton Assis, Allan Campelo, Caio André, 

Raulzinho, Yomara Lins e João Carlos solicitaram subscrições à supracitada 

matéria; tendo sido acatadas pelo autor. Foi deliberado, tomou o n. 147/2022 e 

seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria 

do vereador Mitoso, que “Acrescenta o inciso IV ao artigo 1.º, da Lei Municipal n. 

1.728, de 14 de maio de 2013, que dá prioridade na tramitação de processos 

administrativos, no âmbito do município de Manaus, às pessoas que especifica”. Foi 

deliberado, tomou o n. 155/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Raiff Matos, que “Dispõe sobre 

a proibição de utilização de verba pública na promoção de eventos e serviços que 

promovam a sexualização de crianças e adolescentes, e dá outras providências”. 

Pela Ordem, os vereadores Peixoto, Bessa, Marcel Alexandre, Yomara Lins, 

João Carlos, Eduardo Assis, Joelson Silva, Mitoso e Prof. Samuel solicitaram 

subscrições à supracitada matéria; tendo sido acatadas pelo autor. Pela Ordem, o 

vereador Joelson Silva registrou a presença, no Plenário, do titular da Secretaria 

Extraordinária de Articulação Política, Wagno Oliveira. Foi deliberado, tomou o n. 

037/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de 

Lei, de autoria do vereador Márcio Tavares, que “Dispõe sobre a redução de lixo 

orgânico de origem urbana, no município de Manaus, por meio da reutilização dos 

resíduos na alimentação animal”. Pela Ordem, os vereadores Marcel Alexandre, 

Yomara Lins, Elan Alencar, Wanderley Monteiro, Eduardo Assis, Peixoto, 

Éverton Assis, Raulzinho, Caio André e Amom Mandel solicitaram subscrições à 

supracitada matéria; tendo sido acatadas pelo autor. Foi deliberado, tomou o n. 

100/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de 

Lei, de autoria do vereador Eduardo Assis, que “Institui, no Calendário Oficial da 

Cidade de Manaus, o Dia Municipal da Jovem Advocacia, a ser comemorado no dia 

3 de fevereiro”. Foi deliberado, tomou o n. 156/2022 e seguiu à Comissão de 

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

André, subscrito pelo vereador Wallace Oliveira, que “Altera a Lei n. 605, de 24 

de julho de 2001 (Código Ambiental do Município de Manaus), na forma que 

especifica”. Pela Ordem, os vereadores William Alemão, Peixoto, João Carlos, 

Marcel Alexandre, Yomara Lins, Márcio Tavares e Mitoso pediram subscrições à 
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supracitada matéria; tendo sido acatadas pelos autor. Foi deliberado, tomou o n. 

012/2022 e seguiu à Comissão Especial de Comendas, o Projeto de Decreto 

Legislativo, de autoria da vereadora Prof.ª Jacqueline, que “Concede o Diploma 

de Cidadã de Manaus à senhora Karem Lúcia Corrêa da Silva, e dá outras 

providências”. Foi deliberado, tomou o n. 015/2022 e seguiu à Comissão Especial 

de Comendas, o Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do vereador Prof. 

Samuel, que “Concede a Medalha de Ouro Cidade de Manaus ao senhor William de 

Oliveira Dias, e dá outras providências”. Foi retirado de pauta, em razão da 

ausência do autor, o Projeto de Lei n. 504/2021, de autoria do vereador Lissandro 

Breval, que “Considera de Utilidade Pública a Associação Beneficente Casa da 

União Fonte de Vida, e dá outras providências”. Foi aprovado o Parecer Favorável 

da Comissão de Assuntos Sociocomunitários e Legislação Participativa ao Projeto 

de Lei n. 658/2021, de autoria do vereador Jaildo Oliveira, que “Considera de 

Utilidade Pública o Instituto Musical Vila da Barra”. Pela Ordem, os vereadores 

Glória Carratte, Prof. Samuel, Prof.ª Jacqueline, Joelson Silva e Marcel 

Alexandre pediram subscrições à supracitada matéria; tendo sido acatadas pelos 

autor. A seguir, o supracitado projeto foi aprovado, em primeira discussão, e 

seguiu à segunda discussão, na forma da lei. Foi retirado de pauta, em razão da 

ausência do autor, o Projeto de Lei n. 399/2021, de autoria do vereador Fransuá, 

que “Considera de Utilidade Pública o Instituto Amazonense Sustentabilidade 

Amigos da Família”. 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. 306/2021, de autoria do vereador 

Jander Lobato, que “Acrescenta dispositivos que especifica a Lei n. 1.357, de 08 

de julho de 2009, que Cria o Programa Bolsa Universidade”; Projeto de Lei n. 

309/2021, de autoria do vereador Prof. Samuel, que “Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de instalação de brinquedos adaptados para crianças com 

deficiência em lugares públicos e privado de lazer; e  Projeto de Lei n. 310/2021, de 

autoria do vereador Amom Mandel, que “Institui, no âmbito do município de 

Manaus, a rede de atenção, informação e apoio às pessoas com doenças 

autoimunes”. O Presidente informou que os supracitados projetos seriam 

arquivados, conforme preconizava o parágrafo 1.º, do artigo 38, do Regimento 

Interno, ficando aberto o prazo regimental de cinco dias úteis para recurso. Foram 

deferidas as Indicações n. 219 a 239/2022. Foi deferida, ainda, com pedido de 

destaque, a Indicação n. 237/2022, de autoria do vereador William Alemão, que 

“Indica ao Senhor Prefeito nos termos regimentais, a implantação do sistema de 

coleta de lixo nos flutuantes, palafitas e barcos que se encontrem atracados nas 

orlas da cidade de Manaus”. Pela Ordem, o vereador Joelson Silva registrou, de 

forma verbal, moção de parabenização aos profissionais de saúde, em 

comemoração ao Dia do Profissional de Saúde, celebrado no dia doze de maio, que 

foi aprovada pelos vereadores presentes. Após, foram aprovadas as Moções n. 

082 a 100/2022; e aprovados os Requerimentos n.  4.316/2022, de autoria do 

vereador Amom Mandel; e n. 4.314/2022, de autoria do vereador Rodrigo Guedes. 

Discutiu o Requerimento n. 4.269/2022, o vereador Mitoso. A seguir, foi 
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aprovado o Requerimento n. 4.269/2022, de autoria do vereador Mitoso. Exaurida 

a Pauta, o Presidente passou os trabalhos para a TRIBUNA POPULAR, de autoria 

do vereador William Alemão, com o tema: “Conscientizar a população de Manaus 

sobre acidente de trânsito”. Após, convidou o autor da propositura para presidir os 

trabalhos. Em seguida, o Presidente em exercício, vereador William Alemão, 

convidou para tomar assento à Mesa, o diretor de Operações do Instituto de 

Mobilidade Urbana - Immu, Stanley Ventilari. Na sequência, foi exibido um vídeo 

sobre a importância do tráfego urbano e rural da cidade de Manaus. Em seguida, o 

Presidente concedeu a palavra ao diretor Stanley Ventilari. Com a palavra, o diretor 

Stanley Ventilari, cumprimentou a todos e agradeceu ao vereador William Alemão, 

pela oportunidade de participar da tribuna e poder esclarecer algumas questões aos 

parlamentares; frisando que os mesmos eram grandes parceiros do citado instituto; 

e assegurando que, sempre que solicitado, buscava atender as demandas com a 

maior brevidade possível. O diretor destacou as ações realizadas na cidade, em 

alusão ao “Maio Amarelo” – cujo tema era “Juntos Salvamos Vidas” – voltadas, 

justamente, para salvar vidas no trânsito. Finalizando, colocou-se à disposição dos 

parlamentares para qualquer esclarecimento, bem como, ouvir sugestões para a 

melhoria do trânsito na cidade de Manaus. Dando prosseguimento, o Presidente 

concedeu a palavra aos vereadores. Manifestaram-se na Tribuna Popular, os 

vereadores Elan Alencar, Allan Campelo, Wallace Oliveira, Caio André, Rodrigo 

Guedes, Márcio Tavares, João Carlos, Jander Lobato, Dione Carvalho, Peixoto, 

Capitão Carpê Andrade, Raiff Matos, Amom Mandel, Sassá da Construção Civil 

e Marcel Alexandre. Posteriormente, o diretor Stanley Ventilari respondeu aos 

questionamentos levantados pelos supracitados vereadores. Em seguida, o 

Presidente concedeu a palavra ao diretor para suas considerações finais. Em suas 

Considerações Finais, o diretor Stanley Ventilari externou sua gratidão pelo 

convite, destacando que os vereadores faziam parte do “time” do Immu, pois 

auxiliavam a instituição em relação às demandas da população; e, finalizando, 

destacou os serviços e as ações que estavam sendo realizados pelo instituto em 

prol das melhorias do trânsito na cidade de Manaus. O Presidente agradeceu a 

todos, declarando encerrada a Tribuna Popular, e convidando, em seguida, o 

vereador Amom Mandel para presidir os trabalhos. E, nada mais havendo a 

tratar, o Presidente em exercício, vereador Amom Mandel encerrou a sessão às 

doze horas e quinze 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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