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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 27/6/2022 

Reunião Ordinária do dia 22 de junho de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia vinte e dois 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, pela vereadora Carmem Glória Almeida Carratte, do 

Partido Liberal (PL); secretariada pelo vereador João Carlos dos Santos Mello, do 

Republicanos (REP). PRESENTES, ainda, os vereadores Allan Campelo da Silva e 

Daniel Amaral Vasconcelos, do Partido Social Cristão (PSC); Amom Mandel Lins 

Filho e William Robert Lauschner, do Cidadania; 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, 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, 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 e Wanderley Caldeira Monteiro, 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 Caio André Pinheiro de Oliveira, do PSC; 

Marcel Alexandre da Silva, do Avante; e Antônio Almeida Peixoto Filho, do PROS. 

Havendo quórum regimental e invocando a proteção de Deus, a Presidente em 

exercício, vereadora Glória Carratte, declarou aberta a reunião, e na sequência, o 

secretário, vereador João Carlos, leu a Ata da sessão ordinária do dia vinte e um de 

junho do ano em curso. Pela Ordem, o vereador Marcelo Serafim pediu a inversão 

de Pauta. A Presidente submeteu à apreciação do Plenário, a inversão de Pauta, 
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que foi aprovada pelos vereadores presentes. Pela Ordem, o vereador Raiff Matos 

solicitou preferência ao Requerimento n. 5.908/2022. A Presidente registrou a 

presença, no Plenário, do ex-vereador Francisco Praciano, dando boas-vindas ao 

mesmo. Posteriormente, passou os trabalhos para a ORDEM DO DIA. Na PAUTA, 

foi lida, para conhecimento dos vereadores, a Mensagem n. 054/2022, que 

deliberava pela aposição de Veto Total ao Projeto de Lei n. 438/2021, de autoria 

do vereador Mitoso, que "Institui nas escolas de rede municipal de ensino de 

Manaus a campanha ‘Todos Contra o Bullying’”. O supracitado Veto tomou o n. 

026/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Pela Ordem, o 

vereador Mitoso, tendo em vista à apreciação da matéria de sua autoria, indagou à 

Mesa, se no momento, seria possível fazer a leitura do Veto Total ao Projeto de Lei 

n. 438/2021, para que pudessem discutir a matéria. A Presidente informou ao seu 

antecessor de que no momento, a matéria havia sido lida, apenas para o 

conhecimento dos vereadores, e retornaria à Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação – CCJR. Pela Ordem, o vereador Jaildo Oliveira pediu preferência à 

Moção n. 161/2022. Pela Ordem, o vereador Joelson Silva, mediante indagação 

feita pelo vereador Mitoso, disse que a matéria questionada pelo mesmo foi lida 

apenas para conhecimento, e seguiria à CCJR, para que a mesma avaliasse se era 

favorável ou não ao veto, para que depois, retornasse à discussão no Plenário. Pela 

Ordem, o vereador Amom Mandel solicitou preferência ao Requerimento n. 

6.915/2022; o vereador Rodrigo Guedes ao Requerimento n. 6.944/2022; e o 

vereador William Alemão ao Requerimento n. 6.952/2022. Foi deliberado, tomou o 

n. 254/2022 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. 055/2022, 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”. Foi aprovado, em segunda discussão, e 

seguiu à sanção do Prefeito, o 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”. Foi deliberado, 

tomou o n. 181/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 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”. 

Foi retirado de pauta, em razão da ausência do autor, o Projeto de Lei, de autoria 

do vereador Marcel Alexandre, que “Considera de Utilidade Pública o Instituto 

Jiquitaia, e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 019/2022 e seguiu 

à Comissão Especial de Comendas, o Projeto de Decreto Legislativo, de autoria 

do vereador Fransuá, que “Concede a Medalha de Ouro Cidade de Manaus ao 

Excelentíssimo Senhor Roberto Maia Cidade Filho, Presidente da Assembleia 

Legislativa do Amazonas, e dá outras providências”. Foi retirado de pauta, em 

razão da ausência do autor, o Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do 

vereador Rosivaldo Cordovil, que “Concede Medalha de Ouro Cidade de Manaus 

ao Senhor Marcelo Generoso, e dá outras providências”. Discutiu o Parecer 



 

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

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

 

Favorável da Comissão de Defesa e Proteção dos Direitos da Mulher ao Projeto de 

Lei n. 342/2021, o vereador Mitoso. Solicitaram subscrições à matéria, os 

vereadores Joelson Silva e Elan Alencar; tendo sido acatadas pela autora. A 

seguir, foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Defesa e Proteção dos 

Direitos da Mulher ao Projeto de Lei n. 342/2021, de autoria da vereadora Yomara 

Lins, que “Institui a Campanha ‘Amor ao coração da mulher’, e dá outras 

providências”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de Saúde. Foram retirados 

de pauta, em razão da ausência dos autores, o Projeto de Lei n. 440/2021, de 

autoria do vereador Rosinaldo Bual, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 

funcionários das Redes de Educação, pública e privada, no âmbito do município de 

Manaus, realizarem comunicação de maus-tratos sofridos por menores”; e o Projeto 

de Lei n. 451/2021, de autoria do vereador Daniel Vasconcelos, que “Dispõe sobre 

o Programa Pintando a Escola na rede pública municipal de ensino da cidade de 

Manaus, e dá outras providências”. Foi aprovado o Parecer Favorável da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 474/2021, de 

autoria do vereador William Alemão, que “Considera de Utilidade Pública o 

Instituto de Ecoturismo e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia - IEDAM, e dá 

outras providências”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de Assuntos 

Sociocomunitários e Legislação Participativa. Pela Ordem, o vereador Rodrigo 

Guedes parabenizou a vereadora Yomara Lins, pelo Projeto de Lei n. 342/2021, 

bem como, pela passagem do seu aniversário, no dia em curso. Foram aprovados 

os pareceres favoráveis das Comissões de Finanças, Economia e Orçamento; de 

Educação; e de Saúde à Emenda n. 001 ao 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 à 

matéria, os vereadores Amom Mandel, Joelson Silva e Lissandro Breval; tendo 

sido acatadas pelo autor. A seguir, o supracitado projeto foi aprovado, em 

discussão única, e seguiu à sanção do Prefeito. Foi aprovado, em segunda 

discussão, e seguiu à sanção do Prefeito, o Projeto de Lei n. 327/2021, de 

autoria do vereador Márcio Tavares, subscrito pelos vereadores Amom Mandel, 

Daniel Vasconcelos, Elan Alencar, Ivo Neto, Joelson Silva, João Carlos, Marcel 

Alexandre, Peixoto, Prof.ª Jacqueline, 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”. Foi aprovado, em segunda discussão, e seguiu à sanção do 

Prefeito, o Projeto de Lei n. 366/2021, de autoria do vereador Joelson Silva, 

subscrito pelos vereadores Éverton Assis, Márcio Tavares, Peixoto, Rosivaldo 

Cordovil, Thaysa Lippy e 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 
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outras providências”. Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão Especial de 

Comendas ao Projeto de Decreto Legislativo n. 014/2022, de autoria do vereador 

Diego Afonso, subscrito pelos vereadores Glória Carratte, Marcel Alexandre, 

Prof. Samuel e Yomara Lins, que “Concede a Medalha de Ouro Garcitylzo do Lago 

Silva à professora Dulcinea Ester de Almeida Motta”. O supracitado projeto foi 

aprovado, em discussão única, e promulgado, transformando-se no Decreto 

Legislativo n. 576, de 22 de junho de 2022. Foi aprovado o Parecer Favorável da 

Comissão Especial de Comendas ao 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”. O 

supracitado projeto foi aprovado, em discussão única, e promulgado, 

transformando-se no Decreto Legislativo n. 575, de 22 de junho de 2022. Pela 

Ordem, o vereador Joelson Silva parabenizou os vereadores Yomara Lins e 

Éverton Assis, pela passagem de seus natalícios, celebrados no dia em curso, 

citando o Salmo 90, versículo 12, da Bíblia. Foi deliberado, tomou o n. 175/2022 e 

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

do vereador Ivo Neto, que “Considera de Utilidade Pública a Associação Filho 

Amado”. Pela Ordem, o vereador Rodrigo Guedes também parabenizou o vereador 

Éverton Assis. Após, às dez horas, a Presidente suspendeu a sessão, para a 

reunião conjunta das Comissões. Na reabertura, às onze horas e quinze minutos, o 

Presidente em exercício, vereador Wallace Oliveira deu continuidade aos trabalhos. 

Na EXTRAPAUTA, 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. 254/2022, de 

autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n. 055/2022, 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”. Discutiram o 

Projeto de Lei n. 254/2022, em discussão única, os vereadores Jaildo Oliveira, 

Rodrigo Guedes, Capitão Carpê, William Alemão e Amom Mandel. Em 

encaminhamento de votação, o vereador Joelson Silva, em nome do Patriota, 

encaminhou o voto favorável à matéria. Após, o supracitado projeto foi aprovado, 

em discussão única, e seguiu à sanção do Prefeito. Foi deliberado, tomou o n. 

022/2022 e seguiu à Comissão Especial de Comendas, o Projeto de Decreto 

Legislativo, de autoria do vereador David Reis, subscrito pelo vereador João 

Carlos, que “Concede a Medalha de Ouro Josué Cláudio de Souza, na área do 

Serviço Público ao Diretor-Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do 

Amazonas - Ipem-AM, Senhor Márcio André Oliveira Brito”. Solicitou subscrição à 

supracitada matéria, o vereador William Alemão. Em seguida, foram deferidas as 

Indicações n. 315, 317 a 320/2022. Pela Ordem, o vereador William Alemão 

solicitou que fosse retirada de pauta, a Indicação n. 316/2022, de sua autoria. O 

Presidente acatou o pedido. Discutiram a Moção n. 160/2022, os vereadores 

Wallace Oliveira e Dione Carvalho. O Presidente registrou a presença, no 

Plenário, da ex-vereadora Mirtes Sales, dando boas-vindas à mesma. Discutiram, 

ainda, a Moção n. 160/2022, os vereadores Yomara Lins, Thaysa Lippy, Gilmar 
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Nascimento, Amom Mandel, Márcio Tavares, Capitão Carpê, Raiff Matos, João 

Carlos e Joelson Silva; tendo estes solicitado subscrições à matéria, que foram 

acatadas pelo autor. O Presidente parabenizou a vereadora Yomara Lins, pela 

passagem do seu aniversário, celebrado no dia em curso. A seguir, foram 

aprovadas, com pedidos de destaque, as Moções n. 160/2022, de autoria do 

vereador Wallace Oliveira, que “Requer, após os trâmites legais, à Mesa Diretora, 

registre uma Moção De Repúdio, à Senhora Larissa Rodrigues Rosa, conhecida 

nas mídias sociais como “Lari Rosa”, que exercia a profissão de maquiadora e 

influencer digital, em razão da sua postagem em vídeo, no dia catorze de junho do 

corrente ano, na sua página social do Instagram, com expressões capacitistas, 

discriminatórias, pejorativas e preconceituosas, contra as pessoas portadoras do 

Transtorno do Espectro Autismo (TEA), pelos motivos que menciona”; e n. 161/2022, 

de autoria do vereador Jaildo Oliveira, que “Hipoteca parabenização à Dr.ª 

Fernanda Catanhede Veiga Mendonça, escolhida para ocupar o cargo de 

Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas - MPC-AM”. Solicitou subscrição 

à supracitada matéria, o vereador Wallace Oliveira; tendo sido acatada pelo autor. 

Discutiram o Requerimento n. 5.908/2022, os vereadores Raiff Matos, Amom 

Mandel e Rodrigo Guedes. Constatando o término do horário regimental, o 

Presidente prorrogou a sessão até à finalização dos trabalhos. A seguir, foi 

rejeitado, com vinte e quatro votos contrário e dez favoráveis, o Requerimento n. 

5.908/2022, de autoria do vereador Raiff Matos. Pela Ordem, o vereador Amom 

Mandel solicitou à Mesa o nome dos vereadores que haviam votado favoravelmente 

e contrariamente ao supracitado requerimento, bem como, a quantidade de votos. O 

Presidente informou ao vereador que se houvesse alguma dúvida, ele poderia 

consultar a ata. Pela Ordem, o vereador Amom Mandel indagou, novamente, a 

quantidade de votos favoráveis e contrários à matéria. O Presidente registrou a 

presença no Plenário de trinta vereadores, sendo que, vinte e quatro vereadores 

votaram contra à matéria, e seis favoráveis. Pela Ordem, o vereador Amom Mandel 

solicitou a recomposição de quórum, já que constava no painel a presença de trinta 

e oito vereadores. O Presidente acatou o pedido e solicitou ao setor competente, 

para que o painel fosse zerado, a fim de que fosse feita a recomposição de quórum. 

Pela Ordem, o vereador Amom Mandel informou que, com base no Regimento 

Interno, havia uma determinação para que fosse feita a chamada nominal ou a 

recomposição de quórum sempre aos finais de cada Ordem do Dia, sendo que 

estava solicitando a recomposição de quórum, apenas porque foi constatado que 

havia mais vereadores com presença do que foi informado pela Mesa, e não para 

mudar a votação. Após a recomposição de quórum, o Presidente registrou a 

presença de trinta e quatro vereadores presente em Plenário, informando que vinte e 

quatro votaram contra e dez à favor da matéria. Discutiu o Requerimento n. 

6.915/2022, o vereador Amom Mandel. A seguir, foi aprovado o Requerimento n. 

6.915/2022, de autoria do vereador Amom Mandel. Discutiram o Requerimento n. 

6.944/2022, os vereadores Amom Mandel, Rodrigo Guedes e Raiff Matos. Em 

Questão de Ordem, o vereador Rodrigo Guedes, com base no artigo 162, inciso V, 

do Regimento Interno, solicitou a votação de forma nominal da matéria. Pela 
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Ordem, o vereador Amom Mandel, na mesma esteira do seu antecessor, com base 

no artigo 162, inciso V, e em conjunto com o artigo 201, do Regimento Interno, 

solicitou a votação com o registro eletrônico. O Presidente informou aos vereadores 

que a técnica havia lhe informado a existência de um problema com o painel; e 

quanto à votação nominal, sugerida pelo vereador, segundo a procuradora, seria 

viável, apenas quando houvesse dúvida, ou na existência do quórum de dois terços, 

que não era o caso. Pela Ordem, o vereador Amom Mandel, como membro da 

Mesa Diretora, reclamou quanto ao serviço administrativo da Casa, salientando que 

o problema com o painel era frequente, pedindo esclarecimentos sobre quais 

problemas e porque ainda não havia sido consertado. O Presidente informou ao seu 

antecessor que ele tinha todas as prerrogativas de questionar, mas que fizesse um 

memorando ao setor competente, solicitando os esclarecimentos. Pela Ordem, o 

vereador Amom Mandel salientou que a interpretação era de que estivesse 

acontecendo outro tipo de problema no painel, uma vez que, há várias semanas, 

estava solicitando que a votação fosse feita de forma nominal e o registro eletrônico 

do voto, e o Presidente não havia dado nenhum tipo de justificativa em resposta aos 

seus questionamentos. O Presidente disse que não havia respondido, porque não 

tinha a informação que ele solicitava. Pela Ordem, o vereador Rodrigo, com base 

no artigo 137, inciso II, do Regimento Interno, solicitou que no momento da 

realização, o Presidente encaminhasse a votação de forma clara. A seguir, foi 

rejeitado, com vinte e quatro votos contra, o Requerimento n. 6.944/2022, de 

autoria do vereador Rodrigo Guedes. Foram concedidos os pedidos de vistas, 

solicitados pelos vereadores Amom Mandel, Rosivaldo Cordovil e Marcelo 

Serafim, ao Requerimento n. 6.429/2022, de autoria do vereador Fransuá; tendo o 

primeiro, solicitado também, subscrição à matéria. Foi aprovado, ainda, o 

Requerimento n. 6.607/2022, de autoria do vereador Jaildo Oliveira. Solicitaram 

subscrições ao supracitado requerimento, os vereadores Rosivaldo Codovil, 

Bessa, Amom Mandel, Capitão Carpê, Raiff Matos, Rosinaldo Bual e Elan 

Alencar; tendo sido acatadas pelo autor. Foram aprovados, ainda, os 

Requerimentos n. 6.599/2022, de autoria do vereador Jaildo Oliveira; e n. 

6.988/2022, de autoria do vereador Rodrigo Guedes. Nada mais havendo a 

tratar, o Presidente encerrou a sessão às doze horas e vinte 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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