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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 30/5/2022 

Reunião Ordinária do dia 25 de maio de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia vinte e cinco 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; secretariada pela vereadora Carmem 

Glória Almeida Carratte, do Partido Liberal (PL). PRESENTES, ainda, os 

vereadores 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 e Ivo Santos da Silva Neto, do Patriota; 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, 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 dos vereadores Eduardo Assunção Alfaia, do PMN; Joelson Sales Silva, 

do Patriota; e Allan Campelo da Silva, do PSC, conforme o Memorando n. 26/2022 

– GVAL. 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 vinte e quatro de maio do ano 

em curso. Pela Ordem, o vereador Marcelo Serafim solicitou a inversão de Pauta. 

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

4.009/2022. Após, o Presidente submeteu à apreciação do Plenário a inversão de 
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Pauta, que foi aprovada pelos vereadores presentes. E, em seguida, passou os 

trabalhos para a ORDEM DO DIA. Na PAUTA, foi lida, para conhecimento dos 

vereadores, a Mensagem n. 031/2022, que deliberava pela aposição de Veto 

Parcial ao Projeto de Lei n. 246/2021, de autoria do vereador William Alemão, 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”. O supracitado veto tomou o n. 024/2022 e seguiu à Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação. Discutiu o Veto Parcial n. 017/2022, ao 

Projeto de Lei n. 274/2021, o vereador Amom Mandel; tendo este, solicitado 

também, que fosse feita a leitura da razão de veto ao citado projeto. Após, a leitura, 

discutiu, novamente, a matéria, o vereador Amom Mandel. A seguir, foi mantido o 

Veto Parcial n. 017/2022, ao Projeto de Lei n. 274/2021, de autoria do vereador 

Lissandro Breval, capeado pela Mensagem n. 017/2022, que “Institui o dia 22 de 

maio como o Dia de Prevenção à Pré-eclâmpsia no âmbito municipal, e dá outras 

providências”. Discutiram o Veto Parcial n. 018/2022 ao Projeto de Lei n. 

131/2021, os vereadores Raiff Matos, Marcelo Serafim, Prof. Samuel, Wallace 

Oliveira, Marcel Alexandre, Sassá da Construção Civil, Amom Mandel, 

Raulzinho, Caio André, Rodrigo Guedes, William Alemão e Bessa. Discutiu, 

novamente, a matéria, o vereador Amom Mandel. Discutiu, ainda, a matéria, o 

vereador João Carlos. Discutiu, novamente, a matéria, o vereador Bessa. A 

seguir, foi mantido, com o voto contrário dos vereadores Rodrigo Guedes, Raiff 

Matos, Amom Mandel e Capitão Carpê, o Veto Parcial n. 018/2022 ao Projeto de 

Lei n. 131/2021, de autoria do vereador Raiff Matos, capeado pela Mensagem n. 

018/2022, que “Institui o Festival Gospel de Arte de Manaus – FEGAM, no 

calendário oficial de eventos do município de Manaus”. Discutiram o Veto Parcial 

n. 019/2022 ao Projeto de Lei n. 273/2021, os vereadores Rodrigo Guedes, João 

Carlos, Mitoso, Amom Mandel, Thaysa Lippy, Fransuá e David Reis. A seguir, 

foi mantido o Veto Parcial n. 019/2022 ao Projeto de Lei n. 273/2021, de autoria 

do vereador Fransuá, capeado pela Mensagem n. 019/2022, que “Institui a 

Semana ‘Crianças Salvam Vidas’ nas escolas públicas municipais de Manaus, e dá 

outras providências”. Pela Ordem, o vereador Sassá da Construção Civil deu 

boas-vindas aos professores que se encontravam na galeria do plenário. Foi 

deliberado, tomou o n. 044/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Rodrigo Guedes, que “Veda os 

planos de saúde de limitar consultas e sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, 

terapia ocupacional e psicoterapia no tratamento das pessoas com Transtorno do 

Espectro Autista - TEA, deficiência física, intelectual, mental, auditiva, visual e altas 

habilidades/superdotação no município de Manaus”. Foi deliberado, tomou o n. 

058/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de 

Lei, de autoria do vereador Capitão Carpê Andrade, que “Cria o Programa 

Municipal de Alfabetização Digital da Terceira Idade, e dá outras providências”. Foi 

deliberado, tomou o n. 083/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e 

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

“Estabelece, no âmbito do município de Manaus, o Marco Referencial da 
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Gastronomia como Turismo e Cultura, e dá outras providências”. Foi deliberado, 

tomou o n. 104/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o 

Projeto de Lei, de autoria do vereador Amom Mandel, que “Dispõe sobre a criação 

de aba referente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 no 

Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Manaus, e dá outras 

providências”. Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação 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 Educação. Pela Ordem, 

o vereador Mitoso propôs à Mesa Diretora que solicitasse à Tecnologia da 

Informação - TI da Casa, a possibilidade da implantação de uma ferramenta de 

acessibilidade no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo - SAPL às proposituras, 

para que no momento das discussões os parlamentares tivessem acesso ao teor 

das matérias na íntegra. Pela Ordem, o vereador Amom Mandel, na mesma esteira 

do seu antecessor, e tomando por base o que preconizava o artigo do Regimento 

Interno quanto às sugestões para o melhor método de trabalho, complementou que 

seria possível colocar links nos arquivos, no formato pdf, da pauta, tornando muito 

mais fácil a acessibilidade às proposituras, em vez de alterar o SAPL, tendo em vista 

que o mencionado sistema era de esfera federal, e utilizado na Câmara Municipal de 

Manaus, bem como, em outras Câmaras Municipais, por meio de acordo. O 

Presidente considerou as ponderações, observando que o trabalho era feito com 

organização. Discutiu o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação à Emenda n. 001 ao Projeto de Lei n. 038/2021, o vereador William 

Alemão. A seguir, foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação à Emenda n. 001 ao Projeto de Lei n. 038/2021, 

de autoria do vereador Prof. Samuel, que “Dispõe sobre a proibição da 

comercialização de tampas de poços de visitas, hidrômetros e fios de cobre no 

âmbito do município de Manaus, e dá outras providências”. O supracitado projeto 

seguiu à Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Discutiram o Parecer 

Favorável da Comissão de Educação ao Projeto de Lei n. 264/2021, os vereadores 

Mitoso e Prof. Samuel. A seguir, foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão 

de Educação 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 Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso. Foi retirado de 

pauta, em razão da ausência do autor, o 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”. 

Discutiram o Parecer Favorável da Comissão de Finanças, Economia e 

Orçamento ao Projeto de Lei n. 351/2021, os vereadores Mitoso e Ivo Neto. Pela 

Ordem, os vereadores Mitoso, Ivo Neto, Éverton Assis, Peixoto, Raulzinho, 
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Diego Afonso, Dione Carvalho, Marcel Alexandre, Thaysa Lippy, Lissandro 

Breval, João Carlos, Wanderley Monteiro, Prof. Fransuá, Elan Alencar, Jander 

Lobato e Márcio Tavares solicitaram subscrições à matéria; tendo sido acatadas 

pela autora. A seguir, foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de 

Finanças, Economia e Orçamento ao Projeto de Lei n. 351/2021, de autoria da 

vereadora Glória Carratte, que “Institui a Semana de Divulgação e Valorização do 

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, no município de Manaus”. O 

supracitado projeto seguiu à Comissão de Direitos da Criança, do Adolescente e do 

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

Redação ao Projeto de Lei n. 530/2021, de autoria do vereador Jander Lobato, 

que “Dispõe sobre obrigatoriedade da disponibilização de banheiros e fraldário aos 

clientes em redes de estabelecimentos farmacêuticos no município de Manaus, e dá 

outras providências”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de Finanças, 

Economia e Orçamento. Pela Ordem, o vereador Peixoto informou que antes da 

inversão de Pauta, o vereador Kennedy Marques se fazia presente, mas teve que se 

ausentar para representar a Casa em um evento, e por isso, estava solicitando 

subscrição ao projeto de lei, de autoria do vereador, que constava na pauta da 

sessão em curso, para que o mesmo pudesse dar continuidade à tramitação. O 

Presidente informou que, conforme preconizava o Regimento Interno, não seria 

possível, mas se comprometia em colocá-lo na pauta da sessão na próxima 

segunda-feira. Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação 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 Finanças, Economia e Orçamento. Discutiram o Parecer 

Favorável da Comissão de Educação ao Projeto de Lei n. 085/2021, os vereadores 

Prof. Samuel, Fransuá, William Alemão e Marcel Alexandre. A seguir, foi 

aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Educação ao Projeto de Lei n. 

085/2021, de autoria do vereador Fransuá, que “Institui a Política Municipal de 

Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, e dá outras providências”. O supracitado 

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

forma da lei. Discutiram o Parecer Favorável da Comissão de Saúde ao Projeto 

de Lei n. 098/2021, de autoria do vereador Márcio Tavares, os vereadores 

Lissandro Breval, Marcel Alexandre, Fransuá, Amom Mandel e Wallace 

Oliveira. Pela Ordem, os vereadores William Alemão, João Carlos, Lissandro 

Breval, Gilmar Nascimento, Wanderley Monteiro, Amom Mandel, Yomara Lins, 

Fransuá, Elan Alencar, Wallace Oliveira, Marcel Alexandre, Glória Carratte, 

Peixoto, Raiff Matos, Éverton Assis, Bessa, Mitoso e Dione Carvalho solicitaram 

subscrições à matéria, tendo sido acatadas pelo autor. A seguir, foi aprovado o 

Parecer Favorável da Comissão de Saúde ao Projeto de Lei n. 098/2021, de 

autoria do vereador Márcio Tavares, que “Dispõe sobre ações de controle e 

prevenção da Tuberculose no município de Manaus, após Ministério da Saúde 

informar que o Amazonas tem a maior taxa de incidência de tuberculose do país 

com 64,8 casos por 100 mil habitantes em 2020”. O supracitado projeto foi 
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aprovado, em primeira discussão, e seguiu à segunda discussão, na forma da 

lei. Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Transporte, Mobilidade 

Urbana e Acessibilidade ao Projeto de Lei Complementar n. 001/2021, de autoria 

do vereador Éverton Assis, que “Acrescenta inciso III ao artigo 43, da Lei 

Complementar n. 5/2014, do Código de Posturas do Município de Manaus, e dá 

outras providências”. 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. 411/2021, de autoria do vereador 

Raulzinho, que “Institui o Dia Municipal do Sucateiro, a ser comemorado 

anualmente no dia 17 de maio, e dá outras providências”. Foi aprovado o Parecer 

Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 

345/2021, de autoria da vereadora Yomara Lins, que “Dispõe sobre o “Projeto 

Voluntário: ‘Ajude o Amigo’ que disponibilizará atendimento psicossocial, através de 

assistente social e psicólogo, nas escolas da rede pública e particular do município 

de Manaus”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de Finanças, Economia e 

Orçamento. Foram deferidas as Indicações n. 268 a n. 277/2022. Foi deferida, 

ainda, com pedido de destaque, a Indicação n. 278/2022, de autoria do vereador 

William Alemão, que “Indica a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e 

Cidadania - SEMASC, planejamento para a construção de uma pista de skate ou 

área de lazer, sob o viaduto do Manoa, localizado na Av. Max Teixeira, Zona Norte, 

69090-001”. Foram aprovadas as Moções n. 136 a 141, e 143/2022. Foi aprovada, 

ainda, com pedido de destaque, a Moção n. 142/2022, de autoria do vereador 

Mitoso, de Parabenização ao 1.º Batalhão de Infantaria de Selva (1.º BIS) pelo 

transcurso do Dia da Infantaria, comemorado no dia 24 de maio”. Pela Ordem, o 

vereador Wallace Oliveira registrou, de forma verbal, indicação à Prefeitura de 

Manaus, solicitando a colocação de banheiros químicos nos espaços onde as 

pessoas realizavam caminhadas e corridas, na cidade de Manaus. Continuando, foi 

aprovado o Requerimento n. 5.724/2022, de autoria do vereador William Alemão. 

Discutiram o Requerimento n. 4.009/2022, os vereadores Amom Mandel, 

Lissandro Breval, Marcelo Serafim, Sassá da Construção Civil e William 

Alemão. A seguir, foi aprovado o Requerimento n 4.009/2022, de autoria do 

vereador Amom Mandel. Exaurida a Pauta, da Ordem do Dia, o Presidente 

registrou a presença, no Plenário, do presidente da Câmara Municipal de Barcelos, 

vereador Gleidson Serrão, dando boas-vindas ao mesmo. Registrou, ainda, suas 

parabenizações aos vereadores Caio André e Daniel Vasconcelos, pela passagem 

de seus aniversários, celebrados no dia vinte e seis do corrente mês. Pela Ordem, o 

vereador Wallace Oliveira deu boas-vindas ao vereador Gleidson, ressaltando a 

alegria de recebê-lo na instituição, parabenizando-o; bem como, o município de 

Barcelos, pela cadeia produtiva daquele município, que era a pesca esportiva. 

Registrou, também, os aniversários dos vereadores Prof.ª Jacqueline e Diego 

Afonso, que seriam celebrados no dia vinte e sete e vinte nove do corrente mês, 

respectivamente, parabenizando ambos. Pela Ordem, o vereador William Alemão 

agradeceu ao presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Gleidson, pela visita, 

parabenizando-o pelas iniciativas da Câmara de vereadores voltadas ao município, 
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ressaltando que para ele, era o único município que tinha vislumbrado, até a 

presente data, com maior notoriedade e importância, a pesca esportiva como modal 

financeiro e de geração de empregos, mesmo com todas as dificuldades existentes. 

Pela Ordem, ainda, os vereadores Elan Alencar e Raulzinho deram, também, 

boas-vindas ao presidente da Câmara Municipal de Barcelos, vereador Gleidson. 

Pela Ordem, o vereador Dione Carvalho, baseado na Lei n. 8.069, de 13 de julho 

de 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, que assegurava à 

gestante e parturiente o recebimento de kit enxoval, indicou verbalmente ao prefeito 

de Manaus, David Almeida, o “kit mamãe canguru”, em razão das inúmeras 

dificuldades encontradas por algumas parturientes que viviam em estado de 

vulnerabilidade social. Ao final, solicitou o apoio dos seus pares para aprovação da 

matéria, bem como, a sensibilidade do prefeito David Almeida para o problema. Em 

seguida, o Presidente franqueou a palavra ao vereador Lissandro Breval, para um 

Comunicado Parlamentar. Em Comunicado Parlamentar, o vereador Lissandro 

Breval, conforme informação repassada pelo vereador Marcel Alexandre, de que o 

presidente da República, Jair Bolsonaro, participaria do evento “Marcha para Jesus”, 

que se realizaria na cidade de Manaus, no dia vinte e oito do corrente mês, sugeriu à 

Casa, que elaborasse uma Carta Aberta, em defesa da Zona Franca de Manaus, 

bem como, dos cem mil empregos que estavam em risco, para que fosse entregue 

ao Presidente. Pela Ordem, o vereador Elan Alencar informou que o Partido 

Republicano da Ordem Social – PROS elaboraria uma Carta Aberta, em defesa da 

Zona Franca de Manaus, com o mesmo fim, na ocasião do evento. O Presidente 

informou que, no dia seguinte, viajaria para Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, 

representando a Câmara Municipal de Manaus – CMM, no XXXV Encontro da 

Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas – ABEL, que ocorreria 

entre os dias vinte e cinco e vinte e sete de maio; informando, ainda, que na 

ocasião, a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Manaus estaria 

concorrendo com o programa Escolegis ao Prêmio Abel 2022. Concluindo, informou 

que retornaria a Manaus, na madrugada de sábado. Pela Ordem, o vereador Elan 

Alencar destacou a magnitude do programa Escolegis, considerando um orgulho 

para o parlamento municipal concorrer a um prêmio em nível nacional; e 

parabenizou o vereador David Reis, pela relevância da propositura. O Presidente 

agradeceu ao seu antecessor pelas palavras. Nada mais havendo a tratar, o 

Presidente encerrou a sessão às onze horas e cinquenta 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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