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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 31/5/2022 

Reunião Ordinária do dia 30 de maio de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

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

(PROS); e, eventualmente, pelo vereador Caio André Pinheiro de Oliveira, do 

Partido Social Cristão (PSC);  secretariada pela vereadora Carmem Glória Almeida 

Carratte, do Partido Liberal (PL) 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; 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, 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, 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 David 

Valente Reis, do Avante; e Éverton Assis dos Santos, do União. Havendo quórum 

regimental e invocando a proteção de Deus, o Presidente 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 vinte e cinco de maio do ano em curso. Pela Ordem, o 

vereador Peixoto registrou a presença, no Plenário, do vereador Virgílio Mendonça, 
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do município de Presidente Figueiredo. O Presidente deu boas-vindas ao vereador 

Virgílio Mendonça. Pela Ordem, o vereador Marcelo Serafim tendo em vista a 

presença do secretário municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, 

Radyr Júnior, que se encontrava na Casa, para fazer uma breve explanação sobre a 

reforma da obra Casa de Praia, localizada na praia da Ponta Negra, solicitou à Mesa 

um espaço para a manifestação do mesmo; solicitando, ainda, que após a fala do 

secretário, fosse feita a inversão de Pauta, e havendo tempo regimental, a 

realização do Pequeno Expediente. Pela Ordem, o vereador William Alemão 

registrou a celebração, no dia em curso, do Dia do Geólogo; e, também, a moção de 

pesar, pela morte do senhor Gercino João Vendrame, ocorrida no dia anterior. Pela 

Ordem, o vereador Daniel Vasconcelos registrou parabenizações ao arcebispo de 

Manaus, Dom Leonardo Steiner, por ter sido escolhido pelo Papa Francisco, como o 

primeiro cardeal da Amazônia brasileira. O Presidente fez coro ao seu antecessor, 

estendendo suas parabenizações também, à vereadora Prof. Jacqueline. Pela 

Ordem, o vereador Amom Mandel indagou à Mesa a respeito do dispositivo 

regimental que seria utilizado para balizar a fala do secretário, bem como, a dos 

vereadores. O Presidente informou que seria balizado no artigo 124, do Regimento 

Interno. Pela Ordem, o vereador Amom Mandel pediu a sua inscrição no espaço 

aberto. Pela Ordem, o Rodrigo Guedes registrou a presença, na galeria, dos 

agentes de trânsito, que se encontravam na Casa, reivindicando o apoio dos 

parlamentares, não só para a votação do projeto de lei que se encontrava na pauta 

da sessão em curso, referente ao reajuste destes, mas também, para outras 

demandas da categoria; anunciando o seu apoio à classe. E, na mesma esteira do 

seu antecessor, pediu a sua inscrição no espaço aberto. Pela Ordem, o vereador 

Prof. Samuel saudou os agentes de trânsito que se encontravam na galeria, 

registrando o seu apoio à aprovação do projeto de lei, referente à categoria. Após, o 

Presidente submeteu à apreciação do Plenário a inversão de Pauta, que foi 

aprovada pelos vereadores presentes. Pela Ordem, o vereador Sassá da 

Construção Civil indagou à Mesa se haveria o Pequeno Expediente após a Ordem 

do Dia, em razão da importância de assuntos que precisavam ser debatidos no dia 

em curso. O Presidente informou que dependeria do tempo que seria despendido 

na Ordem do Dia da sessão em curso, e se não ultrapassasse o horário regimental, 

não haveria nenhum problema para a realização do mencionado expediente. Pela 

Ordem, o vereador Bessa destacou e parabenizou a atitude do secretário Radyr Jr., 

pela iniciativa de vir à Casa, prestar todos os esclarecimentos a respeito da obra que 

seria realizada no espaço Casa de Praia, na praia da Ponta Negra. Pela Ordem, o 

vereador Joelson Silva sugeriu ao Presidente que convidasse o secretário Radyr Jr. 

para compor à Mesa. O Presidente acatou o pedido, convidando em seguida, o 

titular da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação - 

Semtepi, Radyr de Oliveira Jr., para compor a Mesa. Prosseguindo, passou os 

trabalhos para o Espaço Aberto, concedendo a palavra ao secretário, que havia 

vindo à Casa, de forma espontânea, prestar esclarecimentos sobre a atualização 

das obras no local Casa de Praia, localizado na praia da Ponta Negra. Com a 

palavra, o secretário Radyr de Oliveira Jr., cumprimentou a todos e prestou os 
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devidos esclarecimentos, por meio de imagens, sobre o andamento da obra de 

reforma do local Casa de Praia, localizada no complexo da praia da Ponta Negra, 

conforme solicitação feita pelo vereador Bessa. O secretário salientou que as obras 

no complexo era um grande desafio e a ideia era fazer uma revitalização completa, 

mantendo a estrutura inicial e readequando apenas os espaços com construções 

comprometidas. Informou, ainda, que a obra já se encontrava com a placa de 

autorização, na qual era possível identificar os valores e os responsáveis técnicos; e 

que seria colocada uma câmera no local da obra, para que a sociedade e os 

vereadores pudessem acompanhar a mencionada obra em tempo real. Destacou, 

também que os recursos utilizados na obra seriam do Fundo Municipal de 

Empreendedorismo e Inovação – Fumipeq. Convidou, em seguida, os vereadores a 

realizarem uma visita à obra, inclusive, para que os mesmos fizessem os 

apontamentos necessários, delegando ao secretário da Secretaria Extraordinária de 

Articulação Política, Wagno Oliveira, que se encontrava na Casa, para que 

agendasse a mencionada visita com os parlamentares. Concluindo, enfatizou que já 

se encontrava em fase de elaboração, o edital de concorrência aos espaços que 

seriam disponibilizados no local Casa de Praia; esclarecendo, ainda, ao vereador 

William Alemão, que o minianfiteatro, que se encontrava dentro do estabelecimento, 

seria dotado de uma estrutura em que os valores da terra poderiam expor as suas 

artes. O Presidente agradeceu ao secretário pelos esclarecimentos, e franqueou a 

palavra aos vereadores; registrando, ainda, a presença dos agentes de trânsito na 

galeria da Casa, e dando boas-vindas aos mesmos. Manifestaram-se no Espaço 

Aberto, os vereadores Amom Mandel, Rodrigo Guedes e William Alemão. O 

vereador Caio André assumiu a presidência dos trabalhos. Manifestaram-se, 

ainda, os vereadores Mitoso, Gilmar Nascimento e Bessa. O vereador Wallace 

Oliveira reassumiu a presidência da Mesa. Manifestaram-se, também, os 

vereadores Diego Afonso e Lissandro Breval. Posteriormente, o secretário Radyr 

Jr., respondeu aos questionamentos levantados pelos supracitados vereadores. O 

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

suas Considerações Finais, o secretário Radyr Jr. agradeceu ao Presidente, pela 

oportunidade e a todos, pela atenção, salientando que se sentia honrado em servir a 

cidade de Manaus e poder, junto com os vereadores, traçar estratégias, sempre com 

o intuito de atender as pessoas; e ao final, colocou-se, ainda, à disposição dos 

parlamentares para qualquer eventualidade. O Presidente agradeceu ao secretário 

pela presença, desejando êxito ao mesmo, no seu trabalho; colocando, ainda, a 

Casa à disposição deste para qualquer interação. Pela Ordem, o vereador Raiff 

Matos pediu preferência ao Requerimento n. 5.908/2022; o vereador João Carlos 

pediu um Comunicado Parlamentar; o vereador Marcelo Serafim destaque à Moção 

n. 150/2022; e o vereador Amom Mandel ao Requerimento n. 3.119/2022. Após, o 

Presidente concedeu a palavra aos vereadores João Carlos e Sassá da Construção 

Civil para um comunicado parlamentar. Em Comunicado Parlamentar, o vereador 

João Carlos, em nome da Frente Parlamentar em Defesa da Família e dos Valores 

Cristãos - Fepracri, hipotecou moção de parabenização a Dom Leonardo Ulrich 

Steiner, arcebispo de Manaus, pela elevação ao título de Cardeal, pelo Papa 
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Francisco; prestando, inclusive, seu reconhecimento a todos os irmãos católicos. Em 

Comunicado Parlamentar, o vereador Sassá da Construção Civil, como líder do 

Partido dos Trabalhadores – PT na Casa, comunicou que iria propor perante à 

Justiça Eleitoral contra a propaganda eleitoral antecipada, realizada pelo Presidente 

da República, Jair Bolsonaro, e por alguns políticos, durante o evento da “Vigésima 

Oitava Marcha para Jesus”, celebrada no dia vinte e oito do corrente mês, na cidade 

de Manaus, condenando tal ato político. Após, o Presidente passou os trabalhos 

para a ORDEM DO DIA. Na PAUTA, foi deliberado, tomou o n. 189/2022 e seguiu 

à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em regime de urgência, aprovado 

pelo Plenário, com o voto contrário do vereador Amom Mandel, o Projeto de Lei, 

de autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n. 032/2022, que 

“Fixa o índice salarial dos empregados públicos do Instituto Municipal de Mobilidade 

Urbana - IMMU”. Em Questões de Ordem, os vereadores Caio André e Bessa 

parabenizaram o prefeito David Almeida, pela celeridade dada ao supracitado 

projeto; destacaram, ainda, a importância da aprovação deste para os servidores do 

Instituto de Mobilidade Urbana – Immu. Foi deliberado, tomou o n. 191/2022 e 

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

n. 044/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de 

Lei, de autoria da vereadora Prof.ª Jacqueline, que “Altera o inciso I do artigo 13, 

da Lei n. 1.896, de 12 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Serviço de Transporte 

de Pequenas e Médias Cargas Acompanhadas de Passageiros, e dá outras 

providências”. Foi deliberado, tomou o n. 089/2022 e seguiu à Comissão de 

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

Vasconcelos, que “Estabelece a política de combate a imóveis abandonados 

causadores de degradação urbana no âmbito municipal, e dá outras providências”. 

Pela Ordem, o vereador Wallace Oliveira pediu subscrição à supracitada matéria; 

tendo sido acatada pelo autor. Foi deliberado, tomou o n. 090/2022 e seguiu à 

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

vereador Márcio Tavares, que “Dispõe sobre a inclusão social e emancipação 

econômica das cooperativas e associações de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis”. Pela Ordem, o vereador Amom Mandel solicitou subscrição à 

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

105/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de 

Lei, de autoria do vereador Amom Mandel, que “Cria o Centro Municipal de 

Referência em Doenças Raras com um programa de mapeamento, identificação e 

cadastro das pessoas com doenças raras no município de Manaus, e dá outras 

providências”. Foi deliberado, tomou o n. 130/2022 e seguiu à Comissão de 

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

Rosinaldo Bual, que “Institui o Dia Municipal do Motorista do Transporte Coletivo 

no município de Manaus”. Pela Ordem, os vereadores Bessa e Jaildo Oliveira 

solicitaram subscrições à supracitada matéria; tendo sido acatadas pelo autor. Foi 
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retirado de pauta em razão da ausência do autor, o Projeto de Lei, de autoria do 

vereador Allan Campelo, que “Dispõe sobre a criação de um cadastro unificado de 

Organizações da Sociedade Civil – OSCs, que prestam serviços assistenciais 

voltados a pessoas de baixa renda e vulnerabilidade social no sítio eletrônico da 

Prefeitura Municipal de Manaus, e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o 

n. 149/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de 

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

jornada de trabalho para os servidores públicos municipais que sejam pais de 

crianças com transtorno do espectro autista ou que sejam seus responsáveis legais, 

e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 166/2022 e seguiu à 

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

vereador Ivo Neto, que “Institui o ensino do Jiu-Jítsu nas escolas públicas 

municipais, e dá outras providências”. Pela Ordem, os vereadores Bessa, Capitão 

Carpê, Márcio Tavares, Thaysa Lippy, Yomara Lins, Jaildo Oliveira, Raiff Matos, 

Daniel Vasconcelos, Raulzinho, Jander Lobato, Amom Mandel e Mitoso 

solicitaram subscrições à supracitada matéria; tendo sido acatadas pelo autor. Foi 

deliberado, tomou o n. 179/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Bessa, que “Obriga os 

condomínios residenciais e comerciais localizados no município de Manaus a 

comunicar aos órgãos de segurança pública a ocorrência de casos de maus-tratos a 

animais”. Foi deliberado, tomou o n. 174/2022 e seguiu à Comissão de 

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

Carratte, que “Institui a campanha de prevenção ao câncer de pele Protetores na 

Infância na rede de ensino do município de Manaus, e dá outras providências”. Pela 

Ordem, os vereadores Prof. Samuel e Yomara Lins solicitaram subscrições à 

supracitada matéria; tendo sido acatadas pelo autor. Foi retirado de pauta, em 

razão da ausência do autor, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Lissandro 

Breval, que “Institui a Campanha Energia Limpa, de incentivo à utilização de 

energia solar, no âmbito municipal”. Foi deliberado, tomou o n. 018/2022 e seguiu 

à Comissão Especial de Comendas, o Projeto de Decreto Legislativo, 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”. Foi aprovado o 

Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de 

Lei n. 311/2021, de autoria do vereador Rodrigo Guedes, que “Dispõe sobre a 

responsabilização pelos danos e prejuízos causados pela concessionária de serviço 

público de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário no 

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 Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 346/2021, os 

vereadores Marcelo Serafim e William Alemão. A seguir, foi aprovado o Parecer 

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

346/2021, de autoria da vereadora Yomara Lins, que “Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de afixação, no âmbito do município de Manaus, de divulgação do 

Disque 180 nos estabelecimentos de acesso ao público”. O supracitado projeto 
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seguiu à Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Discutiram o Parecer 

Favorável da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento ao Projeto de Lei n. 

302/2021, os vereadores Marcelo Serafim, Amom Mandel, Kennedy Marques e 

Marcel Alexandre. Pela Ordem, o vereador Raulzinho solicitou subscrição à 

matéria. A seguir, foi concedido o pedido de vista, solicitado pelo vereador 

Marcelo Serafim, ao 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”. Foi aprovado o Parecer 

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

394/2021, de autoria do vereador William Alemão, que “Dispõe sobre a instalação 

de câmeras de monitoramento de segurança nas creches públicas municipais e 

escolas públicas municipais”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de 

Finanças, Economia e Orçamento. Foi aprovado, em segunda discussão, e 

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

seguiu à sanção do Prefeito, 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 retirado de pauta em 

razão da ausência do autor, o Projeto de Lei Complementar n. 001/2021, de 

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

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

providências”. Foram deferidas as Indicações n. 279 a 283/2022; e aprovadas as 

Moções n. 144 a 148/2022. Foram aprovadas, ainda, com pedidos de destaques, 

as seguintes Moções: n. 149/2022, de autoria do vereador William Alemão, de 

“Pesar pelo falecimento do Senhor Gercino João Vendrame, ocorrido no dia 29 de 

maio de 2022”; n. 150/2022, de autoria do vereador Marcelo Serafim, que 

“Hipoteca parabenização a Dom Leonardo Ulrich Steiner, Arcebispo Metropolitano 

de Manaus, nomeado como Cardeal da Igreja Católica no último domingo, 

29/05/2022, pelo Papa Francisco”; e n. 151/2022, de autoria do vereador João 

Carlos, de “Parabenização a Dom Leonardo Ulrich Steiner, arcebispo de Manaus, 

pela elevação ao título de cardeal. Pela Ordem, o vereador Wallace Oliveira 

solicitou subscrição à Moção n. 151/2022; tendo sido acatada pelo autor. Discutiu 

o Requerimento n. 3.119/2022, o vereador Marcelo Serafim. A seguir, foi 

concedido o pedido de vista, solicitado pela vereadora Glória Carratte, ao 

Requerimento n. 3.119/2022, de autoria do vereador Amom Mandel. Discutiram o 

Requerimento n. 5.908/2022, os vereadores Marcelo Serafim, Amom Mandel e 

Raiff Matos. A seguir, foram concedidos os pedidos de vistas, solicitados pelos 

vereadores Marcelo Serafim, Rodrigo Guedes e Amom Mandel, ao 

Requerimento n. 5.908/2022, de autoria do vereador Raiff Matos. Após, foram 

aprovados os seguintes Requerimentos: n. 5.793/2022, de autoria do vereador 

Amom Mandel; n. 5.438/2022, de autoria do vereador Capitão Carpê; n. 

3.149/2022, de autoria do vereador Raulzinho; e n. 5.939/2022, de autoria do 

vereador William Alemão. Discutiram o Requerimento n. 5.821/2022, os 
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vereadores Caio André e Mitoso; tendo estes, solicitado, ainda, subscrições à 

matéria, que foram acatadas pelo autor. A seguir, foi aprovado, ainda, o 

Requerimento n. 5.821/2022, de autoria do vereador Raulzinho. Pela Ordem, o 

vereador Joelson Silva convidou os membros da Comissão de Constituição, Justiça 

e Redação – CCJR, para uma reunião após a sessão plenária. O Presidente 

reforçou o convite. Pela Ordem, o vereador Mitoso justificou a sua ausência na 

sessão do dia seguinte. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou 

a sessão às onze horas e quarenta e três 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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