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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 7/6/2022 

Reunião Ordinária do dia 6 de junho de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia seis 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); Caio André Pinheiro de Oliveira, do Partido Social Cristão (PSC); e Diego 

Roberto Afonso, do União Brasil (União); 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 

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); 

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, 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); 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 Marcel Alexandre da Silva, do Avante; e 

Antônio Almeida Peixoto Filho, do PROS. Havendo quórum regimental e 

invocando a proteção de Deus, o Presidente, 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 primeiro de junho do ano em curso. Em seguida, o 
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Presidente passou os trabalhos para o PEQUENO EXPEDIENTE. O primeiro 

orador, vereador Joelson Silva, registrou a celebração do Dia Mundial do Meio 

Ambiente, no dia cinco do corrente mês, convidando a todos a fazer uma reflexão 

sobre a importância da conscientização e preservação ambiental. Parabenizou o 

governador do Estado, Wilson Lima e o prefeito de Manaus, David Almeida, pelas 

parcerias e ações que seriam realizadas na cidade de Manaus e no estado do 

Amazonas, voltadas para a preservação do meio ambiente. Concluindo, o orador 

defendeu, ainda, a importância das Parcerias Público-Privadas - PPP com empresas 

comprometidas com o turismo ambiental e ecológico, para que Manaus se tornasse 

a “cidade ecológica” do mundo. O segundo orador, vereador Raiff Matos, 

manifestou contentamento, pela Prefeitura de Manaus, ter incluído no pacote de 

revitalização de obras, a feira Osvaldo Frota, localizada na zona Norte de Manaus. O 

orador informou que havia feito uma visita, à mencionada feira, e recebeu muitas 

reclamações de permissionários do local, sobre o preço abusivo na conta de energia 

elétrica; informando, ainda, que devido às reclamações, iria solicitar ao Executivo 

Municipal, por meio de indicação, o estudo de um projeto sustentável com a inclusão 

de energia solar nas feiras de Manaus. Ao final, disse que, na ocasião, fez uma 

visita à rua Gualter Batista, no bairro Petrópolis, e constatou o descaso do poder 

público com a via; solicitando, ainda, à Secretaria Municipal de Infraestrutura – 

Seminf, a inclusão desta, no cronograma no programa “Asfalta Manaus”. O terceiro 

orador, vereador Rosivaldo Cordovil, registrou a celebração de Pentecostes, 

realizada pela Igreja Católica, no dia anterior, no Sambódromo de Manaus, após 

dois anos; destacando, ainda, a participação maciça dos fiéis no evento. Por fim, 

agradeceu e parabenizou a todos pelo apoio dado ao evento, bem como, a 

Prefeitura de Manaus e o Governo do Estado. O quarto orador, vereador Eduardo 

Alfaia, registrou a realização, no último sábado, no bairro Tarumã, do circuito de 

vaquejada realizado pela Associação de Vaqueiros do Estado do Amazonas, 

parabenizando os órgãos envolvidos na realização do evento. Finalizando, anunciou 

a visita técnica que seria realizada pela Comissão de Água e Saneamento da Casa, 

ao Complexo Ponta do Ismael, no dia nove do corrente mês, a partir das nove horas, 

a convite da concessionária Águas de Manaus e da Unidade Gestora de Projetos 

Especiais – UGPE; convidando, ainda, todos os vereadores a participarem do 

evento. O quinto orador, vereador Daniel Vasconcelos, registrou a sua 

participação na celebração de Pentecostes, destacando a importância do evento 

para os fiéis católicos. Agradeceu, ainda, ao novo cardeal da Amazônia Brasileira, 

Dom Leonardo Steiner, por ter presidido a celebração; e pela homilia belíssima e 

emocionante dirigida aos fiéis. Ao final, registrou, ainda, a presença maciça dos fiéis 

no evento. O sexto orador, vereador Rodrigo Guedes, pediu ao titular da 

Secretaria Extraordinária de Articulação Política, Wagno Oliveira, que intercedesse 

junto à Secretária Municipal de Limpeza Pública – Semulsp, pelo atendimento às 

proposituras de sua autoria, encaminhadas ao Executivo Municipal, desde o mês de 

novembro de dois mil e vinte e um a maio de dois mil e vinte e dois. Solicitou, ainda, 

ao Executivo Municipal, providências na rua Osvaldo Cruz, localizada no bairro da 

Glória, que se encontrava alagada devido à enchente. Encerrando, comunicou que a 
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Comissão do Concurso do Cadastro de Reserva da Secretaria Municipal de 

Educação – Semed estava indo ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – 

TCE/AM, com o intuito de impedir a renovação, novamente, do processo seletivo de 

professores. O sétimo orador, vereador Sassá da Construção Civil, parabenizou 

os moradores do bairro Alvorada, por terem impedido a concessionária Amazonas 

Energia de instalar os novos medidores de energia elétrica; informando que entraria 

com uma ação, junto aos órgãos competentes contra a citada empresa, solicitando a 

suspensão da cobrança de cem por cento da taxa de esgoto dos usuários da cidade 

de Manaus; apelando, ainda, aos seus pares que apoiassem a ação. O vereador 

Caio André assumiu a presidência dos trabalhos. O oitavo orador, vereador Prof. 

Samuel, discorreu sobre a sua participação, no dia anterior, num evento da Liga 

Desportiva do São José I e sobre suas visitas realizadas em diversos bairros da 

cidade, pontuando que constatou a situação precária de algumas ruas nos bairros 

Braga Mendes e Parque Rio Solimões, razão pela qual, solicitou à Secretaria 

Municipal de Infraestrutura – Seminf, a realização de serviços de infraestrutura nos 

mencionados bairros. Ao final, parabenizou o Manaus Futebol Clube, pela conquista. 

O nono orador, vereador Allan Campelo, defendeu a gestão do prefeito David 

Almeida, das críticas das administrações anteriores dos ex-prefeitos Arthur Neto e 

Amazonino Mendes, com relação aos desserviços de infraestrutura deixados em 

seus mandatos, alegando que estes, estavam querendo jogar a culpa na gestão 

atual. Por último, exibiu um vídeo sobre o andamento das obras de infraestrutura, 

que estavam sendo realizadas em diversos bairros da cidade de Manaus. O décimo 

orador, vereador Kennedy Marques, reportou-se ao Dia do Meio Ambiente, 

convidando a todos, face à importância da data, a fazerem uma reflexão e 

repensarem sobre a forma de agir diante da natureza. Informou, ainda, que em 

razão da sua preocupação com o meio ambiente, apresentou um projeto de lei ao 

Executivo Municipal, referente à destinação dos resíduos sólidos. Concluindo, o 

orador elencou alguns cuidados para a preservação do meio ambiente. O décimo 

primeiro orador, vereador Marcelo Serafim, saudou a Secretaria Municipal de 

Saúde – Semsa, por Manaus ter sido contemplada, mais uma vez, como a primeira 

capital em saúde básica no ranking do Previne Brasil, salientando que a conquista 

se deu pelo esforço e trabalho de uma gestão comprometida com a população; e a 

Secretaria Municipal de Infraestrutura – Seminf, pelo avanço do trabalho de 

infraestrutura realizado na cidade de Manaus, por meio do programa “Asfalta 

Manaus”; parabenizando, ainda, o titular da pasta, Renato Júnior, pelo 

comprometimento. Por fim, agradeceu ao titular da Secretaria Municipal do Trabalho, 

Empreendedorismo e Inovação – Semtepi, Radyr Júnior, que esteve presente na 

Casa, trazendo alguns projetos de grande relevância, como o projeto que “Altera o 

dispositivo que especifica da Lei n. 2.830, de 20 de dezembro de 2021, que dispõe 

sobre incentivo fiscal temporário do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – 

ISSQN”; tendo parabenizado, ainda, o secretário, pelo trabalho brilhante realizado à 

frente da citada secretaria. O décimo segundo orador, vereador Capitão Carpê, 

enalteceu o trabalho realizado, em Manaus, pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura – Seminf e pela equipe desta; o trabalho realizado pelos vereadores 
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em prol das melhorias nos bairros de Manaus; e agradeceu às equipes de trabalho 

da mencionada secretaria, pelo empenho e dedicação nos serviços realizados na 

cidade de Manaus. Por fim, enalteceu a importância do fortalecimento do legislativo 

com o executivo, em prol das melhorias, ressaltando, ainda, o compromisso dos 

quarenta e um vereadores com a população de Manaus. O décimo terceiro orador, 

vereador William Alemão, reportou-se ao assunto abordado pelo vereador Joelson 

Silva, sobre o meio ambiente, questionando a respeito das providências que 

estavam sendo tomadas, por parte dos órgãos competentes, para alavancar o 

ecoturismo na cidade e no estado. O orador informou que participou de uma reunião, 

na última quinta-feira, com o presidente da Comissão de Turismo da OAB/AM, Caio 

Kanawati; com os senhores Gustavo Igrejas; Pedro Luniere; João Carvalho; 

Mendonça; Sidney Magalhães; diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, 

Turismo e Eventos – Manauscult, Alonso Oliveira; e com a diretora de Turismo da 

Manauscult, Oreni Braga, para tratativas para a realização do  “Manaus das Águas”, 

evento que faria parte da celebração do mês de aniversário da cidade de Manaus; 

tendo sido cogitada a realização, em conjunto, da Feira Internacional de Pesca 

Esportiva. Manifestou, ainda, sua alegria, ao saber que o Executivo Municipal vinha 

trabalhando arduamente, para que o nome da cidade fosse divulgado no cenário 

turístico mundial; de igual modo, pelo envio à Casa, da Mensagem n. 040/2022, de 

Autoria do Executivo Municipal, que “Altera o dispositivo que especifica da Lei n. 

2.830, de 20 de dezembro de 2021, que dispõe sobre incentivo fiscal temporário do 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN”, defendendo que a 

mencionada lei fosse perpetuada, e não somente renovada. Parabenizou, em 

seguida, o governador Wilson Lima e o prefeito de Manaus, pelo trabalho em 

conjunto, sugerindo a estes, que seguissem o exemplo, e concedessem o incentivo 

fiscal às empresas de aviações, no que tangia ao ICMS sobre os combustíveis, 

tendo em vista que, sem passagens atrativas, o turismo ficava caro demais. 

Finalizando, apelou, novamente, ao Executivo Municipal, para que buscasse 

recursos junto ao Governo Federal, por meio do Ministério de Turismo, para a 

criação de uma empresa de turismo, no ano vindouro. O décimo quarto orador, 

vereador Bessa, ressaltou a importância do Dia Mundial do Meio Ambiente, frisando 

que a cidade de Manaus não tinha nada a comemorar em relação à data; e 

questionou sobre a inexistência de projetos concretos voltados para o meio 

ambiente. Continuando, o orador informou que, como forma de preservar o meio 

ambiente, indicou ao Executivo Municipal, a troca das lâmpadas de led por 

lâmpadas solares; e à Prefeitura de Manaus e ao Governo do Estado, que 

isentassem parte do ICMS das pessoas que instalassem energia fotovoltaica em 

suas residências. Falou, ainda, sobre o convênio assinado entre a Prefeitura de 

Manaus e o Governo do Estado, para a troca dos ônibus do transporte coletivo por 

veículos elétricos, como forma de preservação ao meio ambiente. Encerrando, 

comunicou que, como forma de preservação ao meio ambiente, faria uma 

propositura ao Executivo Municipal, solicitando a troca dos veículos da frota de táxi 

de Manaus por veículos elétricos. O vereador Diego Afonso assumiu a presidência 

dos trabalhos. O décimo quinto orador, vereador Caio André, informou que a 
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empresa Amazonas Energia se encontrava, no dia em curso, no bairro Alvorada, 

tentando instalar, novamente, os medidores aéreos, sendo que os moradores do 

citado bairro estavam reunidos, naquele momento, para impedir, mais uma vez, a 

instalação dos aparelhos, tendo em vista que, não somente os moradores do bairro 

Alvorada, como toda a população da cidade de Manaus, já haviam rejeitado tal 

instalação. Ao final, o orador pediu apoio aos seus pares, para estudarem um meio, 

dentro do Plano Diretor, de proibir a mencionada concessionária de realizar o 

procedimento. O décimo sexto orador, vereador Mitoso, registrou o Dia Mundial do 

Meio Ambiente, alertando a sociedade sobre a importância da preservação 

ambiental; e a respeito da relevância de se pensar em medidas para reduzir os 

impactos ambientais. O orador informou que, como forma de preservação ao meio 

ambiente, o Manaus Futebol Clube, havia colocado no escudo do time, o gavião-

real, que habitava a floresta amazônica, pássaro este, que se encontrava em 

extinção. Informou, ainda, que em alusão à data, a direção do clube lançou uma 

ação de marketing, retirando a imagem do escudo, para alertar sobre a ameaça de 

extinção da ave. Concluindo, destacou a ação realizada pela Prefeitura de Manaus, 

em alusão à data, entre os dias primeiro e cinco de junho, com a retirada de 

quarenta toneladas de lixo dos igarapés, lamentando a quantidade de lixo, e 

chamando a atenção da população para a consequência dos seus atos. O vereador 

Wallace Oliveira reassumiu a presidência dos trabalhos. O décimo sétimo orador, 

vereador Dione Carvalho, informou que recebeu denúncias, em seu gabinete, por 

parte do Sindicato das Empresas Funerárias e de administradores de planos de 

assistências funerárias, de que os agenciadores, conhecidos como “papa-defuntos”, 

estavam agindo de forma irregular na cidade de Manaus, descumprindo o artigo 83, 

da Lei Municipal n. 1.273/2008; e diante das denúncias, pediria ajuda para a polícia, 

bem como, aos seus pares, para investigar a prática irregular. Após, o Presidente 

encerrou o Pequeno Expediente, e concedeu, em seguida, a palavra aos vereadores 

Sassá da Construção Civil e Amom Mandel, para as comunicações parlamentares. 

Em Comunicado Parlamentar, o vereador Sassá da Construção Civil, manifestou 

a sua alegria, pela Câmara Municipal de Manaus – CMM, ter conquistado o primeiro 

lugar do ranking da transparência do Ministério Público de Contas do Estado do 

Amazonas – MPC/AM, correspondente ao exercício de dois mil e vinte e dois. Ao 

final, parabenizou os quarentas e um vereadores, pela conquista, afirmando que a 

Casa tinha verdadeiramente competência e transparência, apesar de que alguns 

vereadores não comungavam do mesmo pensamento. Em Comunicado 

Parlamentar, o vereador Amom Mandel, comunicou a todos que a Ouvidoria da 

Casa era o setor responsável pelo Sistema de Informação ao Cidadão, bem como, 

pela Transparência da Câmara Municipal de Manaus – CMM, e como ouvidor, 

assegurou que, de fato, a instituição tinha atingido níveis maiores de transparência, 

porém, estava muito longe da perfeição, principalmente porque a colocação dizia 

respeito ao estado do Amazonas e não ao Brasil. Asseverou, em seguida, que foi 

responsável por denúncias acerca da dificuldade de acesso a determinados 

documentos para o atendimento da população; e, apesar de ter tentado elevar a 

transparência da Casa, por meio do Sistema de Informação ao Cidadão – SIC, não 
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conseguiu fornecer todas as informações, em razão das dificuldades impostas pela 

administração da Câmara Municipal, bem como, por diversos setores, que 

respondiam à presidência. Informou, ainda, que por parte das ações da Ouvidoria da 

Casa, para a ampliação da transparência na Casa e no Município, de maneira geral, 

e também, cumprindo o dever de todo representante no poder legislativo municipal, 

na próxima quinta-feira, abriria a caixa-preta do transporte coletivo, dando ciência de 

que tinha em mãos um dossiê com centenas de páginas, que levou meses para ser 

elaborado, por conta da quantidade absurda de denúncias recebidas e que 

precisaram ser verificadas e apuradas com responsabilidade, frisando, ainda, que a 

documentação seria apresentada, por meio de transmissão ao vivo, e mostraria a 

real situação do transporte coletivo da cidade de Manaus, e o fato, por exemplo, de 

que a Casa, de acordo com a Lei Orgânica do Município – Loman, tinha a 

prerrogativa de receber das empresas de transporte coletivo, um relatório anual das 

atividades, porém, este não foi encaminhado aos vereadores, e possivelmente, não 

foi sequer recebido pela Câmara Municipal de Manaus. Encerrando, o orador disse 

que havia solicitado o documento, por meio da Ouvidoria da Casa, mas que não 

tinha tido acesso aos documentos públicos. Pela Ordem, o vereador Sassá da 

Construção Civil solicitou a correção na sua fala anterior, quando disse que a 

Câmara Municipal de Manaus havia conquistado o primeiro lugar, em transparência 

no Brasil, sendo que era do Amazonas. O Presidente ressaltou que a construção da 

transparência era um trabalho de todos. Pela Ordem, o vereador Amom Mandel 

pediu preferência ao Requerimento n. 6.132/2022; Raiff Matos, ao Requerimento n. 

6.176/2022; o vereador Rodrigo Guedes, preferência ao Requerimento n. 

6.074/2022; o vereador William Alemão, ao Requerimento n. 6.292/2022; e o 

vereador Jaildo Oliveira requereu verbalmente, ao Executivo Municipal, 

informações a respeito do processo de aquisição dos novos validadores eletrônicos 

do sistema de transporte coletivo. O Presidente informou ao vereador William 

Alemão que o requerimento mencionado por ele já havia sido aprovado; e 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. 150/2022, de autoria do Executivo Municipal, 

capeado pela Mensagem n. 024/2022, que “Dispõe sobre os Serviços de 

Transporte Público Coletivo de Passageiros no município de Manaus”. Discutiram o 

Projeto de Lei n. 150/2022, em discussão única, os vereadores Rodrigo Guedes, 

Raiff Matos, Jaildo Oliveira, Bessa, Allan Campelo e Marcelo Serafim. Pela 

Ordem, o vereador Amom Mandel invocou o parágrafo único, do artigo 137, do 

Regimento Interno, para levantar questões pertinentes à pauta que estava sendo 

discutida na Ordem do Dia; tendo, também, solicitado ao líder do prefeito, vereador 

Marcelo Serafim, que prestasse esclarecimentos aos vereadores sobre os principais 

pontos de mudanças da legislação vigente para a atual, da supracitada matéria. 

Pela Ordem, o vereador Rodrigo Guedes, invocou o parágrafo único, do artigo 137, 

inciso II, do Regimento Interno, para prestar informações pertinentes à matéria; 

tendo solicitado informações ao líder do prefeito, vereador Marcelo Serafim, a 
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respeito da matéria ora discutida. Pela Ordem, o vereador Marcelo Serafim prestou 

os devidos esclarecimentos aos seus antecessores a respeito da matéria que se 

encontrava em discussão. Discutiram, ainda, o Projeto de Lei n. 150/2022, em 

discussão única, os vereadores Amom Mandel, Jaildo Oliveira, Mitoso, Sassá 

da Construção Civil, Capitão Carpê e William Alemão. Manifestaram-se, ainda, 

em Questão de Ordem, a respeito da supracitada matéria, os vereadores Amom 

Mandel e Rodrigo Guedes. A seguir, o supracitado projeto foi aprovado, em 

discussão única, com o voto contrário dos vereadores Raiff Matos, Amom 

Mandel, Jaildo Oliveira, Sassá da Construção Civil, Capitão Carpê, Rodrigo 

Guedes, Dione Carvalho, Kennedy Marques, Ivo Neto, João Carlos e William 

Alemão, e seguiu à sanção do Prefeito. Pela Ordem, o vereador Amom Mandel 

pediu que a votação da supracitada matéria fosse realizada de forma nominal, em 

razão da dúvida sobre quem havia votado a favor e contra à matéria. O Presidente 

citou nominalmente os nomes dos vereadores que haviam votado contra à matéria, 

informando, ainda, ao vereador, que em caso de dúvida, os nomes dos vereadores 

constariam na ata da sessão em curso. Foi deliberado, tomou o n. 216/2022 e 

seguiu à omissão 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. 040/2022, que “Altera o dispositivo que especifica da 

Lei n. 2.830, de 20 de dezembro de 2021, que dispõe sobre incentivo fiscal 

temporário do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, e dá outras 

providências”. Constatando o término do horário regimental, o Presidente 

prorrogou a sessão até à finalização dos trabalhos. Foi deliberado, tomou o n. 

218/2022 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. 042/2022, que “Autoriza o Poder Executivo 

a alterar ação constante do Plano Plurianual 2022-2025 do município de Manaus, e 

dá outras providências”. Foi lida, para conhecimento dos vereadores, a Mensagem 

n. 037/2022, que deliberava pela aposição de Veto Parcial ao Projeto de Lei n. 

242/2021, de autoria do vereador Kennedy Marques, que "Altera os artigos 3.º, 4.º, 

5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10, 11, 18, 21, 27, 29 e 32, da Lei 2.052, de 26 de outubro de 

2015, que regula as adoções e vendas de pets na cidade de Manaus, e dá outras 

providências”. O supracitado veto tomou o n. 025/2022 e seguiu à Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação. Foi deliberado, tomou o n. 211/2022 e seguiu à 

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

deliberado, tomou o n. 212/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, o Projeto de Lei, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela 

Mensagem n. 035/2022, que “Dispõe sobre a organização do Arquivo Público, cria 

o Conselho Municipal de Arquivos - COMARQ e Sistema Municipal de Arquivos - 

SISMARQ, no âmbito do município de Manaus, e define as diretrizes da política 

municipal de arquivos públicos e privados, e adota outras providências”. Foi 

deliberado, tomou o n. 213/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e 
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Redação, o Projeto de Lei, 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 deliberado, tomou o n. 214/2022 e seguiu à Comissão de 

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

Municipal, capeado pela Mensagem n. 038/2022, que “Dispõe sobre a concessão 

de perdão de dívidas de operações de financiamentos realizados entre 2017 e 2020, 

pelo Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação - Fumipeq, aos 

empreendedores e permissionários”. Foi deliberado, tomou o n. 215/2022 e seguiu 

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

Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n. 039/2022, que “Dispõe sobre a 

concessão de auxílio financeiro anual para manutenção, modernização e 

desenvolvimento da atividade econômica dos permissionários, empreendedores e 

informais de Manaus, e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 

217/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de 

Lei, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n. 041/2022, que 

“Altera a Lei n. 1.015, de 14 de julho de 2006, e dá outras providências”. Foi 

deliberado, tomou o n. 219/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, o Projeto de Lei, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela 

Mensagem n. 043/2022, que “Altera a Lei n.1.229, de 02 de abril de 2008, e dá 

outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 109/2022 e seguiu à Comissão de 

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

Mandel, que “Dispõe sobre a concessão de gratuidade no transporte público aos 

candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, no dia da 

realização presencial do exame”. Foi deliberado, tomou o n. 171/2022 e seguiu à 

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

vereador Allan Campelo, que “Dispõe sobre a emissão de contracheques em braille 

para os servidores públicos municipais com deficiência visual, e dá outras 

providências”. Foi deliberado, tomou o n. 163/2022 e seguiu à Comissão de 

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

Alemão, que “Cria o sistema QR Code de informações gerais do setor turístico e 

cultural do município de Manaus”. Foi deliberado, tomou o n. 178/2022 e seguiu à 

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

vereadora Prof.ª Jacqueline, que “Institui a Semana do Campo Limpo no âmbito do 

município de Manaus, e dá outras providências”. Foi retirado de pauta, em razão da 

ausência do autor, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Gilmar 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 retirado 

de pauta, a pedido do autor, o Projeto de Lei n. 129/2021, de autoria do vereador 

Rodrigo Guedes, que “Dispõe sobre a proibição de utilização, queima e soltura de 

fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos 

de efeito sonoro ruidoso no âmbito do município de Manaus, e dá outras 

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

Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 335/2021, de autoria do vereador Márcio 
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Tavares, que “Dispõe sobre disponibilização das concessionárias de serviços 

públicos a oferecerem a opção de pagamento antes da suspensão do serviço no 

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

seguiu à Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Pela Ordem, os 

vereadores William Alemão, Amom Mandel, Raiff Matos e João Carlos 

solicitaram subscrições à supracitada matéria, tendo sido acatadas pelo autor. 

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

Projeto de Lei n. 338/2021, o vereador Amom Mandel, tendo este, solicitado, 

ainda, subscrição e vista à matéria. A seguir, foi concedido o pedido de vista, 

solicitado pelo vereador Amom Mandel, ao Projeto de Lei n. 338/2021, de autoria 

do vereador Fransuá, que “Institui o Programa ‘Eu Abraço esta Causa’, com a 

finalidade de conscientizar a população acerca do tratamento e dos cuidados a 

serem prestados às pessoas com deficiência, e dá outras providências”. O 

supracitado projeto seguiu à Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Foi 

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

Projeto de Resolução n. 004/2022, de autoria do vereador João Carlos, que 

“Dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal de Manaus, da Frente 

Parlamentar de Cuidados e Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas”. Discutiram 

o Projeto de Resolução n. 004/2022, em discussão única, os vereadores 

Rosivaldo Cordovil, William Alemão, Fransuá, Kennedy Marques e Capitão 

Carpê, tendo estes, solicitado subscrições à matéria. De igual modo, os vereadores 

Márcio Tavares, Raiff Matos, Amom Mandel, Allan Campelo e Joelson Silva 

pediram subscrições. A seguir, o supracitado projeto foi aprovado, em discussão 

única, e promulgado, transformando-se na Resolução n. 155, de junho de 2022. 

Foram deferidas as Indicações n. 292 a 297/2022. Pela Ordem, o vereador Allan 

Campelo pediu subscrição à Indicação n. 292/2022, de autoria da vereadora 

Thaysa Lippy, tendo sido acatada pela autora. Foram aprovados os 

Requerimentos n. 6.074/2022, de autoria do vereador Rodrigo Guedes; e n. 

6.132/2022, de autoria do vereador Amom Mandel. Foram concedidos os pedidos 

de vistas, solicitados pelo vereador Marcelo Serafim, aos Requerimentos n. 

6.176/2022, de autoria do vereador Raiff Matos; e n. 6.336/2022, de autoria do 

vereador Jaildo Oliveira. Pela Ordem, o vereador Amom Mandel suscitou os 

artigos 201 e 136, do Regimento Interno da Casa, para o melhor método dos 

trabalhos. O Presidente informou ao vereador que o assunto se tratava de matéria 

vencida. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão às 

doze 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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