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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 21/6/2022 

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

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia vinte 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 Wallace Fernandes de Oliveira, do Partido Republicano da Ordem Social 

(PROS); e eventualmente, pelo vereador João Carlos dos Santos Mello, tendo este 

último, também secretariado os trabalhos juntamente com a 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 e 

William Robert Lauschner, 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); Cícero Custódio da Silva, do Partido dos 

Trabalhadores (PT); Diego Roberto Afonso, Éverton Assis dos Santos 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, 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); David 

Valente Reis,  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 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 dos vereadores Gilmar de Oliveira Nascimento, do União; Lissandro 

Breval Santiago, do Avante; e Luís Augusto Mitoso Júnior, do PTB. Havendo 

quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o Presidente em exercício, 

vereador Wallace Oliveira, 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 quinze de junho do 

ano em curso. Em Questão de Ordem, o vereador Prof. Samuel, enquanto 
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presidente da Comissão de Direitos Humanos, Povos Indígenas e Minorias da Casa, 

solicitou à Mesa, um minuto de silêncio pelas mortes do jornalista britânico Dom 

Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira. O Presidente acatou a solicitação. 

Após, em Questão de Ordem, o vereador Marcelo Serafim pediu a inversão de 

Pauta. Em Questões de Ordem, os vereadores Amom Mandel e Sassá da 

Construção Civil solicitaram suas inscrições no Comunicado Parlamentar; tendo 

sido acatadas pela Mesa. Em seguida, o Presidente submeteu à apreciação do 

Plenário, a inversão de Pauta, que foi aprovada pelos vereadores presentes. 

Posteriormente, facultou a palavra aos vereadores para os comunicados 

parlamentares. Em Comunicado Parlamentar, o vereador Amom Mandel, como 

presidente do Cidadania Jovem do Amazonas, cobrou da Câmara Municipal de 

Manaus – CMM um posicionamento a respeito do dossiê com as denúncias de 

irregularidades no transporte coletivo, desde o ano de 2005. O orador questionou 

que até àquela data nenhum político local havia se manifestado sobre à questão, ou 

se posicionado sobre as denúncias. Ao final, o orador assegurou que o 

posicionamento da juventude do Cidadania era contrário às irregularidades no 

transporte coletivo, e em defesa da mudança do sistema de bilhetagem. Em 

Comunicado Parlamentar, o vereador Sassá da Construção Civil, enquanto líder 

do Partido dos Trabalhadores – PT, na Casa, comunicou que o PT não teria 

candidato ao governo do Estado do Amazonas e nem ao Senado Federal. Ao final, 

em nome do citado partido, condenou a atitude do presidente Jair Bolsonaro e do 

coronel Alfredo Menezes, por terem participado da ‘motociata’ em Manaus, sem o 

uso do capacete de proteção, tendo em vista que a lei deveria ser cumprida por 

todos os cidadãos, e, por isso, cobrou dos órgãos competentes a aplicação de 

multas contra ambos. Pela Ordem, o vereador Raiff Matos pediu preferência ao 

Requerimento n. 6.174/2022; o vereador Amom Mandel ao Requerimento n. 

4.146/2022; e o vereador William Alemão à Indicação n. 312/2022. O Presidente 

passou os trabalhos para a ORDEM DO DIA. Na PAUTA, foram aprovados 

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

Finanças, Economia e Orçamento ao Projeto de Lei n. 230/2022, de autoria do 

Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n. 047/2022, que “Altera os 

dispositivos que especifica das Leis n. 2.383, de 27 de dezembro de 2018, e n. 

2.833, de 20 de dezembro de 2021, e dá outras providências”. Discutiram o Projeto 

de Lei n. 230/2022, em primeira discussão, os vereadores Rodrigo Guedes, 

Amom Mandel e Marcelo Serafim. A seguir, o supracitado projeto foi aprovado, 

em primeira discussão, e seguiu à segunda discussão, na forma da lei. Foi 

deliberado, tomou o n. 110/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Amom Mandel, que “Dispõe 

sobre a obrigatoriedade de prestação de informações ao Legislativo Municipal sobre 

as alterações nas tarifas do Serviço de Transporte Público de Passageiros do 

Município de Manaus”. Foram retirados de pautas, em razão da ausência dos 

autores, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Lissandro Breval, que 

“Denomina Maestro Nivaldo de Oliveira Santiago a rotatória da Ponta Negra, e dá 

outras providências”; e o Projeto de Lei, de autoria do vereador Gilmar 
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Nascimento, que “Dispõe sobre a Política Municipal de Inovação e institui 

mecanismos, sistemas e incentivos à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação 

tecnológica no ambiente produtivo e social, no município de Manaus, e dá outras 

providências”. Foi deliberado, tomou o n. 193/2022 e seguiu à Comissão de 

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

Alexandre, que “Considera de Utilidade Pública a Associação Pequeno Girassol, e 

dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 204/2022 e seguiu à Comissão 

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

Peixoto, que “Denomina Espaço Zezinho Corrêa o imóvel municipal localizado na 

orla da Praia da Ponta Negra, onde antigamente funcionava o Local Casa de Praia, 

e dá outras providências”. Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de 

Finanças, Economia e Orçamento 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 Defesa do Consumidor. 

Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação ao Projeto de Lei n. 364/2021, de autoria do vereador Raiff Matos, que 

“Renomeia para Rua Portugal a Rua Maria Mansour do Bairro Japiim”. O 

supracitado projeto seguiu à Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico. Foi 

aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao 

Projeto de Lei n. 384/2021, de autoria do vereador Fransuá, que “Dispõe sobre o 

fornecimento de alimentação especial para alunos com restrições alimentares no 

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. 435/2021, de 

autoria da vereadora Yomara Lins, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 

condomínios residenciais que possuam elevador disponham de, no mínimo, uma 

cadeira de rodas, e dá outras providências”.  Solicitaram subscrições à matéria, os 

vereadores Rosivaldo Cordovil, Thaysa Lippy, Amom Mandel, Raiff Matos, Caio 

André, Peixoto, Wallace Oliveira e Rodrigo Guedes; tendo sido acatadas pela 

autora. A seguir, o supracitado projeto seguiu à Comissão de Finanças, Economia 

e Orçamento. Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Finanças, 

Economia e Orçamento ao Projeto de Lei n. 582/2021, de autoria do vereador 

Diego Afonso, que “Dispõe sobre a demarcação da Área de Proteção Ambiental 

das Zonas Sul e Leste de Manaus, e dá outras providências”. O supracitado projeto 

seguiu à Comissão de Meio Ambiente, Recursos Naturais, Sustentabilidade e 

Vigilância Permanente da Amazônia. Foi retirado de pauta, a pedido do autor, o 

Projeto de Lei n. 420/2021, de autoria do vereador Capitão Carpê Andrade, que 

“Cria o Banco Municipal de Materiais Ortopédicos no Município de Manaus”. Foi 

aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Direito da Criança, do Adolescente 

e do Idoso ao Projeto de Lei n. 327/2021, de autoria do vereador Márcio Tavares, 



 

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850 – São Raimundo  
Manaus – AM / CEP: 69027-020 

Tel.: 3303-xxxx 
www.cmm.am.gov.br 

 

subscrito pelos vereadores Amom Mandel, Daniel Vasconcelos, João Carlos, 

Raiff Matos, Raulzinho, Rosivaldo Cordovil, Thaysa Lippy, William Alemão e 

Yomara Lins, 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”. Discutiram o 

Projeto de Lei n. 327/2021, em primeira discussão, os vereadores Rosivaldo 

Cordovil, Joelson Silva e Marcel Alexandre; tendo o segundo e o terceiro, 

também solicitado subscrições à matéria. Solicitaram, ainda, subscrições à 

matéria, os vereadores Peixoto, Ivo Neto, Elan Alencar e Prof.ª Jacqueline. A 

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

segunda discussão, na forma da lei. Discutiram Parecer Favorável da Comissão 

de Turismo, Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda ao 

Projeto de Lei n. 366/2021, os vereadores Rosivaldo Cordovil, Prof.ª Jacqueline, 

Peixoto, Caio André, Raulzinho, Prof. Samuel, Marcel Alexandre e Márcio 

Tavares; tendo o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o oitavo, solicitado, 

ainda, subscrições à matéria; tendo sido acatadas pelo autor. Solicitaram, 

também, subscrições à matéria, os vereadores Thaysa Lippy e Éverton Assis. A 

seguir, foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Turismo, Indústria, 

Comércio, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda ao Projeto de Lei n. 

366/2021, de autoria do vereador Joelson Silva, subscrito pela vereadora Yomara 

Lins, que “Cria o Selo de Responsabilidade Social Parceiros das Mulheres, 

certificando empresas e entidades que priorizem a contratação de mulheres vítimas 

de violência doméstica, na cidade de Manaus, e dá outras providências”. O 

supracitado projeto foi aprovado, em primeira discussão, e seguiu à segunda 

discussão, na forma da lei. Discutiram o Projeto de Lei n. 157/2021, os 

vereadores Joelson Silva, Marcel Alexandre, Sassá da Construção Civil, 

Raulzinho e Rosivaldo Cordovil; tendo o primeiro, o segundo e o quarto, 

solicitado, ainda, subscrições à matéria. Solicitaram, a seguir, subscrições à 

matéria, os vereadores Thaysa Lippy, João Carlos, e Yomara Lins; tendo sido 

acatadas pelo autor. A seguir, foi aprovado, em segunda discussão, e seguiu à 

sanção do Prefeito, o 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”. Foi deliberado, tomou o n. 

202/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de 

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

Planejamento Familiar, a ser realizada anualmente na semana que incluir o dia 1.º 

de fevereiro”. Foi retirado de pauta, em razão de emenda, o Projeto de Lei n. 

303/2021, de autoria do vereador Allan Campelo, 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”. Solicitaram 

subscrições ao Projeto de Lei n. 315/2022, os vereadores Rosivaldo Cordovil, 
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Joelson Silva, Marcel Alexandre, Yomara Lins e Eduardo Assis. A seguir, foi 

aprovado, em segunda discussão, e seguiu à sanção do Prefeito, o 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”. Discutiram o 

Projeto de Lei n. 407/2021, em segunda discussão, os vereadores William 

Alemão, Bessa, Thaysa Lippy, Yomara Lins, e Prof.ª Jacqueline, tendo o 

segundo, a terceira, a quarta e a quinta, solicitado, ainda, subscrições à matéria. 

Solicitaram, também, subscrições à matéria, os vereadores Marcel Alexandre, 

Prof.ª Jacqueline, Peixoto, Rosivaldo Cordovil, Raulzinho, Márcio Tavares, 

João Carlos e Éverton Assis. A seguir, foi aprovado, em segunda discussão, e 

seguiu à sanção do Prefeito, o Projeto de Lei n. 407/2021, de autoria do vereador 

William Alemão, que “Dispõe sobre a inclusão de informação sobre prevenção e 

combate a todos os tipos de violência contra a mulher, no portal da Prefeitura do 

município de Manaus”. O Presidente parabenizou o vereador William Alemão pela 

supracitada propositura, destacando a relevância da mesma para a população. 

Discutiu o Parecer Favorável da Comissão Especial de Comendas ao Projeto de 

Decreto Legislativo n. 011/2022, a vereadora Prof.ª Jacqueline. A seguir, foi 

aprovado o Parecer Favorável da Comissão Especial de Comendas ao Projeto de 

Decreto Legislativo n. 011/2022, de autoria da vereadora Prof.ª Jacqueline, que 

“Concede o Diploma de Cidadã de Manaus à senhora Chynaglya Tavares Silveira, e 

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

promulgado, transformando-se no Decreto Legislativo 574, de 20 de junho de 

2022. Foi retirado de pauta, em razão da ausência do autor, o Projeto de Decreto 

Legislativo n. 018/2022, de autoria do vereador Mitoso, que “Concede a Medalha 

de Ouro Cidade de Manaus ao Sr. Flávio do Nascimento Grillo Filho, e dá outras 

providências”. Pela Ordem, o vereador Dione Carvalho registrou a morte de mais 

uma criança cardiopata, na cidade de Manaus, ressaltando que a morte se deu, 

devido à negligência do gestor do Pronto Socorro da Criança da zona Sul e do titular 

da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas – SES/AM, Anoar Samad, 

conforme relato da mãe da criança. O questionante afirmou que o secretário estava 

ignorando a situação das crianças cardiopatas nas unidades de saúde, bem como, 

as suas ligações telefônicas; e, diante do caso, iria comunicar ao governador Wilson 

Lima o ocorrido, e pediria explicações a respeito do caso citado e de outras crianças 

que se encontravam internadas em outras unidades de saúde. Ao final, manifestou o 

seu repúdio e a sua indignação, pelo ocorrido. Pela Ordem, o vereador Peixoto, 

com base no artigo 163, inciso II, do Regimento Interno, requereu verbalmente, uma 

Moção de Parabenização, ao ex-deputado estadual e ex-titular da Secretaria 

Municipal de Limpeza Pública – Semulsp, Sabá Reis, pela concessão da Medalha 

do Mérito Ruy Araújo, na Assembleia Legislativa, no dia em curso. Pela Ordem, o 

vereador Rosivaldo Cordovil pediu subscrição à supracitada moção. Continuando, 

foram deferidas as Indicações n. 310, 311, 313 e 314/2022. Foi deferida, ainda, 



 

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850 – São Raimundo  
Manaus – AM / CEP: 69027-020 

Tel.: 3303-xxxx 
www.cmm.am.gov.br 

 

com pedido de destaque, a Indicação n. 312/2022, de autoria do vereador William 

Alemão, que “Indica ao Senhor Prefeito, por meio da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura - Seminf, construção de espaço destinado a convivência e lazer em 

terreno cedido pela prefeitura na Rua Santa Inês esquina com Santa Helena, Zumbi 

dos Palmares - Leste, 69084-450”. Foi aprovada a Moção n. 159/2022. Discutiu o 

Requerimento n. 6.176/2022, o vereador Amom Mandel. A seguir, foi rejeitado o 

Requerimento n. 6.176/2022, de autoria do vereador Raiff Matos. Pela Ordem, o 

vereador Raiff Matos pediu para discutir sobre o supracitado requerimento. O 

Presidente informou que se tratava de matéria vencida. Pela Ordem, o vereador 

Rodrigo Guedes, com base no artigo 137, parágrafo único, inciso II, do Regimento 

Interno, solicitou que fosse feita a leitura nominal dos vereadores que votaram contra 

e a favor da supracitada matéria. O Presidente falou ao vereador que se tratava de 

matéria vencida. Pela Ordem, o vereador Amom Mandel, com base no parágrafo 

único, inciso I do artigo 137, apontou três infrações ao Regimento Interno. O 

Presidente informou ao seu antecessor que, de acordo com os questionamentos 

feitos por ele, tratava-se de matéria vencida. Após, foi aprovado o Requerimento n. 

6.724/2022, de autoria do vereador João Carlos. Pela Ordem, o vereador Amom 

Mandel, com base no inciso I, do parágrafo único do artigo 137, do Regimento 

Interno, pediu respeito do Plenário à sua pessoa. Discutiu o Requerimento n. 

4.146/2022, o vereador Amom Mandel. A seguir, foi rejeitado o Requerimento n. 

4.146/2022, de autoria do vereador Amom Mandel. Em Questão de Ordem, o 

vereador Rodrigo Guedes, com base no artigo 162, inciso V, do Regimento Interno, 

solicitou que a supracitada matéria fosse feita de forma nominal. O Presidente 

informou que se tratava de matéria vencida. Foi aprovado o Requerimento n. 

6.867/2022, de autoria do vereador Prof. Samuel. Discutiu o Requerimento n. 

5.951/2022, a vereadora Prof.ª Jacqueline. O vereador João Carlos assumiu a 

presidência dos trabalhos. Discutiram, ainda, o Requerimento n. 5.951/2022, os 

vereadores Peixoto e Eduardo Alfaia, tendo estes dois, solicitado subscrição à 

matéria. O vereador Wallace Oliveira reassumiu a presidência dos trabalhos. 

Discutiram, também, o Requerimento n. 5.951/2022, os vereadores William 

Alemão e Prof. Samuel, tendo o primeiro, solicitado subscrição à matéria. A 

seguir, foi aprovado o Requerimento n. 5.951/2022, de autoria da vereadora Prof.ª 

Jacqueline. Discutiram o Requerimento n. 6.585/2022, os vereadores Eduardo 

Assis, Caio André, Bessa, Marcelo Serafim, Amom Mandel, William Alemão, 

Sassá da Construção Civil e Wallace Oliveira; tendo o segundo e o oitavo, 

solicitado subscrição à matéria, que foram acatadas pelo autor. Solicitou, ainda, 

subscrição à matéria, o vereador Peixoto. A seguir, foi aprovado o 

Requerimento n. 6.585/2022, de autoria do vereador Eduardo Assis; e o n. 

5.650/2022, de autoria do vereador William Alemão. A pedido do presidente da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador Joelson Silva, o Presidente 

convocou os membros da mencionada comissão, para uma reunião após a sessão. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão às onze horas 

e quarenta e oito minutos. E, para que conste, eu, ............................................... 
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(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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