DIRETORIA LEGISLATIVA
SERVIÇO DE ATAS
LEGISLATURA 2021 A 2024

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 15/6/2022
Reunião Ordinária do dia 14 de junho de 2022
Presidente: vereador David Valente Reis
Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte

No dia catorze de junho 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 Caio André Pinheiro de Oliveira, do Partido Social Cristão (PSC);
secretariada pelos vereadores Carmem Glória Almeida Carratte, 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 e
Daniel Amaral Vasconcelos, do Partido Social Cristão (PSC); Amom Mandel Lins
Filho e William Robert Lauschner, do Cidadania; 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); 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 Francisco
Carpegiane Veras de Andrade, do REP. Havendo quórum regimental e
invocando a proteção de Deus, o Presidente em exercício, vereador Caio André
declarou aberta a reunião, e na sequência, a secretária, vereadora Glória Carratte,
leu a Ata da sessão ordinária do dia treze de junho do ano em curso. Pela Ordem, o
vereador Marcelo Serafim solicitou à Mesa a inversão de Pauta, conforme havia
sido acordado na sessão anterior, e que após a deliberação dos projetos de lei, de
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autoria do Executivo Municipal, referentes à remuneração dos profissionais de
educação e reposição florestal, a sessão fosse suspensa, para que as Comissões
pertinentes analisassem as matérias, a fim de que retornassem ao Plenário, para
votação e aprovação, ainda no dia em curso. Pela Ordem, o vereador William
Alemão registrou a celebração, no dia em curso, do Dia Mundial do Doador de
Sangue, convidando a todos a fazer suas doações, ressalvando que, a cada uma
doação, quatro vidas poderiam ser salvas. Pela Ordem, o vereador Marcelo
Serafim propôs à Mesa, conforme orientação da Diretoria Legislativa – DL, a
apreciação de toda a pauta, e após, a suspensão da sessão para a reunião das
Comissões, e, na sequência, o retorno das matérias à sessão plenária, para votação
e aprovação. Dando prosseguimento, o Presidente submeteu à apreciação do
Plenário a inversão de Pauta, que foi aprovada pelos vereadores presentes. Após,
passou os trabalhos para a ORDEM DO DIA. Na PAUTA, foram aprovados os
Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de
Finanças, Economia e Orçamento; e de Transporte, Mobilidade Urbana e
Acessibilidade ao Projeto de Lei n. 241/2022, de autoria do Executivo Municipal,
capeado pela Mensagem n. 051/2022, que “Altera a Lei n. 2.898, de 09 de junho
de 2022, que dispõe sobre os Serviços de Transporte Público Coletivo de
Passageiros no Município de Manaus”. O supracitado projeto foi aprovado, em
discussão única, e seguiu à sanção do Prefeito. Foi deliberado, tomou o n.
242/2022 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. 052/2022, que “Fixa os índices de reajuste
das remunerações dos profissionais da educação da Secretaria Municipal de
Educação - Semed, e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 243/2022
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. 053/2022, que “Dispõe sobre a reposição florestal no
Município de Manaus, e dá outras providências”. Foi aprovado, em segunda
discussão, e seguiu à sanção do Prefeito, o Projeto de Lei n. 139/2022, 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”. Foram
concedidos os pedidos de vistas, solicitado pelos vereadores Marcelo Serafim,
Eduardo Alfaia e Bessa, ao Projeto de Lei n. 191/2022, de autoria do Executivo
Municipal, capeado pela Mensagem n. 033/2022, que “Autoriza o Poder Executivo
a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal - CEF, com a
garantia da União, e dá outras providências”. Foi aprovado, em segunda
discussão, e seguiu à sanção do Prefeito, o Projeto de Lei n. 211/2022, de
autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n. 034/2022, que
“Dispõe sobre a inclusão, no Calendário Oficial da Cidade de Manaus, do mês
Junho Verde”. Foi aprovado, em segunda discussão, e seguiu à sanção do
Prefeito, o Projeto de Lei n. 213/2022, de autoria do Executivo Municipal,
capeado pela Mensagem n. 036/2022, que “Altera a Lei n. 452, de 26 de novembro
de 1998, e dá outras providências”. Foi aprovado, em segunda discussão, e
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seguiu à sanção do Prefeito, o Projeto de Lei n. 225/2022, de autoria do
Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n. 045/2022, que “Altera a Lei n.
2.419, de 29 de março de 2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional da
Manaus Previdência – Manausprev, e dá outras providências”. Foi aprovado, em
segunda discussão, e seguiu à sanção do Prefeito, o Projeto de Lei n. 226/2022,
de autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n. 046/2022, que
“Cria a Comissão Técnica de Consolidação das Normas de Pessoal - CTCNP, e dá
outras providências”. Foi aprovado, em segunda discussão, e seguiu à sanção do
Prefeito, o Projeto de Lei n. 227/2022, de autoria do Executivo Municipal,
capeado pela Mensagem n. 044/2022, que “Institui o Programa de Aproveitamento
de Resíduos de Poda, e dá outras providências”. Foi aprovado, em segunda
discussão, e seguiu à sanção do Prefeito, o Projeto de Lei n. 231/2022, de
autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n. 049/2022, que
“Institui o Conselho Municipal de Desporto, cria o Fundo Municipal de
Desenvolvimento Desportivo, e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n.
30/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei,
de autoria do vereador Daniel Vasconcelos, que “Dispõe sobre o desenvolvimento
de política antibullying por instituições de ensino, públicas ou privadas, com ou sem
fins lucrativos, no município de Manaus, e dá outras providências”. Foi aprovado o
Parecer Favorável da Comissão de Educação à Emenda Supressiva n. 001/2018
ao Projeto de Lei n. 272/2017, de autoria do vereador Marcel Alexandre, que
“Institui no Calendário Oficial do município, a Semana de Acompanhamento
Psicológico e Terapêutico às Crianças e Adolescentes das Escolas Públicas e
Comunidades Próximas, e dá outras providências”. O supracitado projeto seguiu à
Comissão de Saúde. Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 155/2021, 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”. O supracitado projeto seguiu à Comissão
de Finanças, Economia e Orçamento. Foi aprovado o Parecer Favorável da
Comissão de Direito da Criança, do Adolescente e do Idoso ao Projeto de Lei n.
157/2021, de autoria do vereador Rosivaldo Cordovil, subscrito pelos vereadores
Ivo Neto e Peixoto, que “Institui a campanha “Maio Laranja” no município de
Manaus, dedicado ao enfrentamento à violência sexual contra crianças e
adolescentes”. 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 à Emenda 001 ao Projeto de Lei
n. 532/2021, de autoria do vereador Márcio Tavares, que “Institui o controle da
poluição sonora proveniente de veículos automotores, no âmbito do município de
Manaus, 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. 296/2021, de autoria do
vereador Fransuá, que “Torna obrigatório a prestação de orientações, pelas
agências bancárias situadas no município de Manaus, sobre golpes financeiros
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praticados contra idosos, e dá outras providências”. O supracitado projeto seguiu à
Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Foi aprovado o Parecer Favorável
da Comissão de Saúde ao Projeto de Lei n. 303/2021, de autoria do vereador Allan
Campêlo, subscrito pelos vereadores Caio André, Daniel Vasconcelos, Éverton
Assis, João Carlos, Márcio Tavares, Thaysa Lippy, Wallace Oliveira e William
Alemão, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de mecanismos de prevenção às
drogas de forma contínua nas escolas Municipais de Ensino Fundamental, e dá
outras providências”. 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 Direito da Criança, do Adolescente e do Idoso ao Projeto de Lei n.
315/2021, de autoria do vereador Ivo Neto, subscrito pelos vereadores Amom
Mandel, João Carlos, Peixoto, Raiff Matos, Thaysa Lippy e Wallace Oliveira, que
“Estabelece que os prédios públicos do município sejam iluminados com a cor
laranja durante o mês de maio, em alusão à campanha de enfrentamento ao Abuso
e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”. O supracitado projeto foi
aprovado, em primeira discussão, e seguiu à segunda discussão, na forma da
lei. Pela Ordem, o vereador Márcio Tavares solicitou subscrição à supracitada
matéria; tendo sido acatada pelo autor. Foi aprovado, em segunda discussão, e
seguiu à sanção do Prefeito, o Projeto de Lei n. 318/2021, de autoria da
vereadora Thaysa Lippy, subscrito pelo vereador William Alemão, que “Altera o
artigo 1.º da Lei n. 2.195, de 29 de dezembro de 2016, para inserir ‘orientação para
prevenção ao abuso sexual infantil’ como tema transversal a ser ministrado nas
escolas da rede pública municipal do município de Manaus”. Pela Ordem, os
vereadores Peixoto, Rosivaldo Cordovil e Marcel Alexandre solicitaram
subscrições à supracitada matéria; tendo sido acatadas pela autora. Foi
aprovado, em segunda discussão, e seguiu à sanção do Prefeito, o Projeto de
Lei n. 361/2021, de autoria do vereador Jaildo Oliveira, que “Denomina o Terminal
5 como ‘motorista Antônio Cavalcante de Araújo’”. Pela Ordem, os vereadores
William Alemão e Rosivaldo Cordovil solicitaram subscrições à supracitada
matéria; tendo sido acatadas pelo autor. Pela Ordem, o vereador Marcelo Serafim
comunicou que estava devolvendo o Projeto de Lei n. 191/2022, após os pedidos de
vistas, pois tanto ele quanto os vereadores Eduardo Alfaia e Bessa tinham exaurido
todas as dúvidas junto à Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação – Semef, pedindo que a matéria fosse colocada para apreciação ainda
no dia em curso. Pela Ordem, o vereador Eduardo Alfaia, informou que, mediante
os esclarecimentos feitos pela Semef e pelo líder do Prefeito, devolveria também o
pedido de vista ao Projeto de Lei n. 191/2022. Pela Ordem, o vereador Bessa, na
mesma esteira de seus antecessores, comunicou a devolução do pedido de vista ao
Projeto de Lei n. 191/2022, tendo em vista que as suas dúvidas já haviam sido
dirimidas pela mencionada secretaria e pelo líder do Prefeito, vereador Marcelo
Serafim. O Presidente informou que, segundo a Procuradoria da Casa, os
vereadores tinham o prazo de até quarenta e oito horas para a devolução dos
pedidos de vistas, mas como não havia nenhum óbice quanto à devolução, o projeto
retornaria à pauta da sessão em curso. Na PAUTA, discutiram o Projeto de Lei n.
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191/2022, os vereadores Amom Mandel, Rodrigo Guedes e Raiff Matos; tendo os
dois últimos, encaminhado o voto contrário à matéria. Pela Ordem, o vereador
Amom Mandel, com base no artigo 201 e inciso II, do Regimento Interno, solicitou o
registro do voto de forma eletrônica à matéria. O Presidente informou ao seu
antecessor que a Mesa iria analisar a sugestão. Discutiram, ainda, o Projeto de Lei
n. 191/2022, os vereadores Raulzinho e Prof. Samuel. Pela Ordem, o vereador
Rodrigo Guedes registrou a presença dos Conselheiros Tutelares, que se
encontravam na galeria da Casa, reivindicando melhorias salariais, tendo em vista
que o processo da categoria se encontrava estagnado na Casa Civil. Solicitou,
também, com base no artigo 201, inciso II, do Regimento Interno, a votação da
matéria, de forma nominal. O Presidente disse ao vereador Rodrigo Guedes que a
questão já estava sendo analisada pela Mesa. Discutiu, também, o Projeto de Lei
n. 191/2022, o vereador Joelson Silva. O Presidente registrou a presença, no
plenário, do ex-vereador Elias Emanuel; do titular da Secretaria Extraordinária de
Articulação Política, Wagno Oliveira; do titular da Secretaria Municipal de
Comunicação – Semcom, Israel Conte; dos Conselheiros Tutelares; e dos
professores do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas
– Sinteam. Discutiram, ainda, o Projeto de Lei n. 191/2022, os vereadores Mitoso
e Eduardo Alfaia. Pela Ordem, o vereador Prof. Samuel saudou os Conselheiros
Tutelares que se encontravam na Casa, destacando que estes exerciam um trabalho
brilhante na cidade de Manaus; e alegando que a Casa nunca se furtou em apoiar
qualquer categoria de trabalhadores. Informou, ainda, que o prefeito David Almeida
já havia delegado ao secretário Wagno Oliveira a realização de uma reunião com a
categoria dos Conselheiros Tutelares. Discutiram, também, o Projeto de Lei n.
191/2022, os vereadores Marcel Alexandre, Elan Alencar, Eduardo Assis,
William Alemão, Gilmar Nascimento, Sassá da Construção Civil, Allan Campelo
e Daniel Vasconcelos. O vereador Rodrigo Guedes manifestou-se em Questão de
Ordem, tendo sido a mesma, considerada improcedente pelo Presidente.
Discutiram, ainda, o Projeto de Lei n. 191/2022, os vereadores Ivo Neto, Jander
Lobato, Marcelo Serafim, Márcio Tavares, Rosinaldo Bual e Lissandro Breval. A
seguir, foi aprovado, com o voto contrário dos vereadores Amom Mandel,
Rodrigo Guedes e Raiff Matos, em segunda discussão, e seguiu à sanção do
Prefeito, o Projeto de Lei n. 191/2022, de autoria do Executivo Municipal,
capeado pela Mensagem n. 033/2022, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar
operação de crédito com a Caixa Econômica Federal - CEF, com a garantia da
União, e dá outras providências”. Pela Ordem, o vereador Amom Mandel indagou à
Mesa qual o motivo da votação não ter sido de forma eletrônica. O Presidente
informou ao seu antecessor que, conforme entendimento da Mesa, e tendo a maioria
dos vereadores votado favoravelmente, não havia necessidade de ter sido feita de
forma eletrônica, destacando que apenas ele e os vereadores Rodrigo Guedes e
Raiff Matos votaram contra à matéria. Após, às dez horas e quarenta e oito minutos,
o Presidente em exercício, vereador Caio André suspendeu os trabalhos para a
reunião conjunta das Comissões, para analisarem os Projetos de Lei n. 242 e n.
243/2022, de autoria do Executivo Municipal. Na reabertura, às onze horas e trinta
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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; de Educação; e de Serviço e Obras
Públicas ao Projeto de Lei n. 242/2022, de autoria do Executivo Municipal,
capeado pela Mensagem n. 052/2022, que “Fixa os índices de reajuste das
remunerações dos profissionais da educação da Secretaria Municipal de Educação Semed, e dá outras providências”. O supracitado projeto foi aprovado, em
discussão única, e seguiu à sanção do Prefeito. Pela Ordem, os vereadores
Mitoso e Amom Mandel suscitaram a recomposição do quórum regimental. O
Presidente delegou ao setor competente que o painel fosse zerado para a
recomposição de quórum; e tendo sido constatado o quórum qualificado, deu
continuidade aos trabalhos. Discutiram os Pareceres Favoráveis das Comissões
de Constituição, Justiça e Redação; de Finanças, Economia e Orçamento; e de Meio
Ambiente, Recursos Naturais, Sustentabilidade e Vigilância Permanente da
Amazônia ao Projeto de Lei n. 243/2022, os vereadores Amom Mandel, Rodrigo
Guedes, Sassá da Construção Civil e Kennedy Marques. Pela Ordem, o
vereador Amom Mandel suscitou, novamente, a recomposição do quórum
regimental. O Presidente acatou o pedido. A seguir, foram aprovados os
Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de
Finanças, Economia e Orçamento; e de Meio Ambiente, Recursos Naturais,
Sustentabilidade e Vigilância Permanente da Amazônia ao Projeto de Lei n.
243/2022, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n.
053/2022, que “Dispõe sobre a reposição florestal no Município de Manaus, e dá
outras providências”. Discutiram o Projeto de Lei n. 243/2022, em discussão
única, os vereadores Rodrigo Guedes, Mitoso, Amom Mandel e Marcelo
Serafim. O Presidente prorrogou a sessão até à finalização dos trabalhos.
Discutiu, ainda, o Projeto de Lei n. 243/2022, em discussão única, o vereador
Elan Alencar. Discutiu, novamente, a matéria, o vereador Amom Mandel.
Discutiu, também, o Projeto de Lei n. 243/2022, em discussão única, o vereador
Kennedy Marques, Eduardo Alfaia e William Alemão. Após, o supracitado projeto
foi aprovado, com o voto contrário do vereador Rodrigo Guedes, em discussão
única, e seguiu à sanção do Prefeito. Em Questão de Ordem, o vereador David
Reis anunciou o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário dos
servidores da Câmara Municipal de Manaus, no dia trinta do corrente mês; e a
presença, no dia seguinte, do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Amazonas,
Alberto Rodrigues do Nascimento, para assinatura do Termo de Cooperação entre a
Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Manaus, Léa Alencar Antony e o
Centro de Estudos para o Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do
Estado do Amazonas – MPE/AM. Ao final, registrou a presença, na Casa, do
secretário municipal de Comunicação, Israel Conte; e do titular da Secretaria
Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Sérgio Fontes, no dia seguinte.
Após, o Presidente parabenizou o vereador David Reis, pela iniciativa e pela
passagem do seu aniversário, celebrado na semana anterior. Em seguida, foram
deferidas as Indicações n. 305 a 307, 309/2022; e aprovadas as Moções n. 157 e
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158/2022. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão às
doze horas e vinte e quatro 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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