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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 25/10/2022 

Reunião Ordinária do dia 19 de outubro de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia dezenove de outubro 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 Allan Campelo 
da Silva, Caio André Pinheiro de Oliveira e Daniel Amaral Vasconcelos, do Partido 
Social Cristão (PSC); 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); Diego Roberto Afonso, Éverton Assis dos Santos, Gilmar de Oliveira 
Nascimento e Maria Jacqueline Coelho Pinheiro, do União Brasil (UB); 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); 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); 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 Amom Mandel Lins Filho, do Cidadania, conforme o 
Memorando n. 044/2022 – GVAM; Elissandro Amorim Bessa, do SD, conforme o 
Memorando n. 074/2022 – GVEB; Luís Augusto Mitoso Júnior, do PTB, de acordo 
com o Memorando n. 063/2022 - GVM; e Cícero Custódio da Silva, do PT, de acordo 
com o Memorando n. 021/2022 – GVSC. 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 dezoito de 
outubro do ano em curso. Em seguida, o Presidente passou os trabalhos para o 
PEQUENO EXPEDIENTE, destacando os inscritos. O primeiro orador, vereador 
Dione Carvalho, informou que protocolou uma propositura, determinando a 
realização de ações de saúde bucal nas escolas públicas municipais. O segundo 
orador, vereador Peixoto, denunciou os valores exorbitantes cobrados pela 

Amazonas Energia, nas contas de energia dos moradores da Comunidade do 
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Geladinho, localizada no bairro Águas Claras. Continuando, o orador informou que, 
em decorrência do problema, já havia solicitado à mencionada concessionária de 
energia, providências em relação ao caso. O terceiro orador, vereador Kennedy 
Marques, parabenizou a cidade de Manaus, pelos 353 anos, celebrados no dia vinte 

e quatro do corrente mês. Continuando, o orador cobrou dos órgãos competentes, a 
construção de lombadas nas ruas da cidade de Manaus, conforme demandas 
recebidas da população; e alertou, ainda, os órgãos competentes, sobre a falta de 
sinalização nas mesmas. O quarto orador, vereador Raiff Matos, informou que 

protocolou uma moção de repúdio à jornalista Bárbara Gancia, pelos ataques à Laura 
Bolsonaro, de apenas onze anos, escrevendo em seu twitter, palavras de baixo calão. 
O orador rechaçou a conduta da jornalista e pediu apoio dos seus pares para a 
aprovação da moção. O quinto orador, vereador Marcel Alexandre, lamentou pela 
invasão, ocorrida no dia dezoito do corrente mês, por integrantes ditos de extrema 
esquerda, na igreja Luterana da Paz, em Joinville, Santa Catarina. Ao final, o orador 
solicitou às autoridades competentes que tomassem providências em relação ao caso. 
O sexto orador, vereador Raulzinho, parabenizou a Prefeitura de Manaus, pela 
conquista da cidade, pela terceira vez consecutiva, do primeiro lugar entre as capitais 
brasileiras no ranking do Previne Brasil, programa do Ministério da Saúde que avaliava 
o desempenho dos serviços ofertados pelos municípios na Atenção Primária à Saúde 
– APS. Por fim, manifestou, ainda, parabenizações ao prefeito David Almeida, à titular 
da Secretaria Municipal de Saúde, Shádia Fraxe e à equipe técnica da mencionada 
secretaria, pelo brilhante serviço desenvolvido na saúde municipal. O sétimo orador, 
vereador Prof. Samuel, registrou o aniversário de noventa e seis anos, de sua mãe, 

a ser celebrado no dia vinte e dois do corrente mês, parabenizando-a e agradecendo 
a Deus pela vida desta. Parabenizou, ainda, a cidade de Manaus, pela celebração dos 
353 anos, no dia vinte e quatro do corrente mês.  Finalizando, o orador pediu a Deus 
que iluminasse a população brasileira, na hora da votação, no dia trinta de outubro do 
corrente ano. O oitavo orador, vereador Caio André, agradeceu ao prefeito de 
Manaus, David Almeida, e ao titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura – 
Seminf, Renato Júnior, pelos serviços de recapeamentos realizados no bairro 
Planalto, no conjunto Campos Elíseos, em atendimento às suas solicitações; e 
solicitou à mencionada secretaria, a conclusão do recapeamento das ruas do bairro 
Dom Pedro I e II. O nono orador, vereador Gilmar Nascimento, agradeceu à 

Prefeitura de Manaus, pela realização do recapeamento em algumas ruas no bairro 
Parque Dez de Novembro, solicitando à Seminf a conclusão dos serviços nas ruas 37, 
47, 33 a 36, do citado bairro; e nas ruas do conjunto Shangri-lá. Em seguida, saudou 
a todos os médicos, na pessoa do seu filho Thalyson, pela passagem do Dia do 
Médico, celebrado em dezoito do corrente mês; homenageou os médicos 
neurologistas da cidade de Manaus, na pessoa do Dr. Michel; os profissionais da 
Samel; e os doutores Rizzieri e Gérson Mourão. Finalizando, o orador destacou a 
importância da votação no dia trinta do corrente mês, pedindo à população que 
escolhesse os seus representantes com consciência. A décima oradora, vereadora 
Prof.ª Jacqueline, destacou a importância da campanha “Outubro Rosa” de 

prevenção e diagnóstico de câncer de mama, mencionando as estimativas de 
milhares de casos diagnosticados no Brasil, no ano corrente. A oradora parabenizou 
a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas – FCecon, na 
pessoa do Dr. Gérson Mourão, que conseguiu diminuir o tempo de espera para o 
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diagnóstico e início do tratamento da doença. O décimo primeiro orador, vereador 
Eduardo Assis, reportou-se à questão dos medidores de energia elétrica, lembrando 

aos seus pares de que no dia sete de novembro, a partir das catorze horas, seria 
realizada uma audiência pública, na Casa, com a empresa Amazonas Energia, para 
tratar, ainda, sobre a instalação dos medidores de energia, ressaltando a importância 
da presença dos vereadores. Concluindo, o orador informou que estenderia o convite, 
ainda, aos órgãos de controle e fiscalizadores para que se fizessem presentes no 
evento. O décimo segundo orador, vereador Fransuá, falou sobre o instituto que 

promovia a proteção ambiental no Brasil, conhecido em Manaus, como “Lixo Zero”, 
destacando a importância da discussão, na Casa, sobre a questão; de igual modo, as 
várias práticas ambientais que estavam sendo realizadas pelo Brasil. Após, o 
Presidente encerrou o Pequeno Expediente e passou os trabalhos para a ORDEM 
DO DIA. Na PAUTA, foi deliberado, tomou o n. 142/2022 e seguiu à Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Fransuá, 
que “Declara cidades-irmãs as cidades de Manaus e Hebron (Al-Khalil), cidade 

palestina da Cisjordânia, e dá outras providências”. Pela Ordem, o vereador Peixoto 
solicitou subscrição à supracitada matéria; tendo sido acatada pelo autor. Foi 
deliberado, tomou o n. 250/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Jaildo Oliveira, que “Institui o 
primeiro domingo de junho como o Dia Municipal do Cristão”. Foi retirado de pauta, 
em razão da ausência do autor, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Rosinaldo 
Bual, que “Dispõe sobre a não incidência do Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana – IPTU, sobre templos religiosos alugados, de qualquer culto, ainda 
que as entidades abrangidas pela imunidade tributária sejam apenas locatárias do 
bem imóvel”. Foi deliberado, tomou o n. 308/2022 e seguiu à Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador João 
Carlos, que “Institui o Projeto Nasce uma Criança, planta-se uma árvore, no 
município de Manaus, e dá outras providências”.  Foi deliberado, tomou o n. 
310/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, 
de autoria da vereadora Prof.ª Jacqueline, que “Insere o inciso V no artigo 11, da Lei 
n. 2.383, de 27 de dezembro de 2018, que dispõe sobre as Taxas de Licença de 
Localização – TL, e de Verificação de Funcionamento – VF, no município de Manaus, 
e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 382/2022 e seguiu à Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Eduardo 
Assis, que “Altera dispositivos da Lei n. 485, de 7 de maio de 2021, e dá outras 
providências”.  Foi deliberado, tomou o n. 278/2022 e seguiu à Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Marcel 
Alexandre, que “Institui o Dia Municipal de Conscientização sobre os Riscos do 
Aborto no âmbito do município de Manaus”.  Foi deliberado, tomou o n. 319/2022 e 
seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria 
do vereador Eduardo Alfaia, que “Considera de Utilidade Pública a Associação de 
Assistência Amor e Ação”. Foi retirado de pauta, em razão da ausência do autor, o 
Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do vereador Rosivaldo Cordovil, que 
“Concede a Medalha de Ouro Cidade de Manaus ao senhor Antônio José da 
Conceição Santarém, e dá outras providências”. Foi aprovado o Parecer Favorável 
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao Projeto de Lei n. 420/2021, de 
autoria do vereador Capitão Carpê Andrade, que “Cria o Banco Municipal de 
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Materiais Ortopédicos no município de Manaus”. O supracitado projeto seguiu à 
Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Foi aprovado o Parecer Favorável 
da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento à Emenda 001, ao Projeto de Lei 
n.  532/2021, de autoria do vereador Márcio Tavares, que “Institui o controle da 

poluição sonora proveniente de veículos automotores, no âmbito do município de 
Manaus, e dá outras providências”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de Meio 

Ambiente, Recursos Naturais, Sustentabilidade e Vigilância Permanente da 
Amazônia. Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação, ao Projeto de Lei n. 071/2022, de autoria do vereador Peixoto, que 
“Considera de Utilidade Pública o Instituto Social Atos-Iatos”. O supracitado projeto 
seguiu à Comissão de Assuntos Sociocomunitários e Legislação Participativa. Foi 
aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Naturais, 
Sustentabilidade e Vigilância Permanente da Amazônia, ao Projeto de Lei n. 
182/2021, de autoria do vereador Mitoso, subscrito pelos vereadores Glória 
Carratte, Ivo Neto, João Carlos, Kennedy Marques, Márcio Tavares, Peixoto e 
Prof. Samuel, que “Institui o Programa de Orientação sobre a Tutela Animal 
Responsável nas escolas de rede municipal de ensino de Manaus”. 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. 608/2021, de autoria do vereador Dione Carvalho, que “Institui o Dia Municipal 
da Sensibilização à Causa das Crianças Cardiopatas, e dá outras providências”. 
Foram deferidas as Indicações n. 608 a 614/2022; e aprovadas as Moções n. 320 
a 322/2022. Foi aprovada, ainda, com pedido de destaque, a Moção n. 324/2022, 
de autoria do vereador Marcel Alexandre, de “Solidariedade à Igreja Luterana da Paz 
de Joinville-SC, consignando apoio em virtude do ato criminoso acontecido no seu 
templo religioso”. Pela Ordem, solicitaram subscrições à supracitada moção, os 
vereadores Raiff Matos, Marcelo Serafim e Joelson Silva; tendo sido acatadas pelo 
autor. Pela Ordem, o vereador Peixoto pediu subscrição às Moções n. 323/2022, de 
autoria do vereador Raiff Matos e n. 324/2022, de autoria do vereador Marcel 
Alexandre. O vereador pronunciou-se, ainda, a respeito da Moção n. 323/2022, e 
sobre a gravidade do fato ocorrido, conclamando a Comissão de Direito da Criança, 
do Adolescente e do Idoso, para que elaborasse uma moção de repúdio; de igual 
modo, a Casa, devido à gravidade do assunto.  Prosseguindo, fez a leitura de uma 
matéria que tratava sobre o mencionado assunto, em que uma criança foi agredida e 
xingada numa rede social, por uma jornalista da Folha de São Paulo. Na sequência, 
foi aprovada, ainda, com pedido de destaque, a Moção de Repúdio n. 323/2022, 
de autoria do vereador Raiff Matos, “em razão do constrangimento e ofensa 

suportados por Laura Bolsonaro, em um ‘twitter’ publicado pela jornalista Bárbara 
Gancia”. Pela Ordem, solicitaram subscrições à supracitada moção, os vereadores 
Jaildo Oliveira, Ivo Neto, Kennedy Marques, Caio André, Raulzinho, Prof. 
Samuel, Wallace Oliveira, Joelson Silva, Marcel Alexandre, Elan Alencar, Thaysa 
Lippy, Márcio Tavares, João Carlos, Lissandro Breval, Capitão Carpê, William 
Alemão, Wanderley Monteiro, Eduardo Assis, Éverton Assis, Jander Lobato, 
Marcelo Serafim, Daniel Vasconcelos, Prof.ª Jacqueline e Eduardo Alfaia; tendo 
sido acatadas pelo autor. Pela Ordem, o vereador Márcio Tavares compartilhou 

que, na sexta-feira, a partir das dez horas, conforme propositura do deputado João 
Luiz, receberia na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas - Aleam, o título de 
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cidadão amazonense, convidando a todos a participarem da solenidade. Foram 
aprovados os Requerimentos n. 18.352/2022, de autoria da vereadora Prof.ª 
Jacqueline; e n. 14.614/2022, de autoria do vereador William Alemão. Pela Ordem, 
o vereador Joelson Silva convidou os membros da Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação, para uma reunião, após o Plenário. O Presidente informou que a Câmara 
Municipal não iria seguir a Prefeitura de Manaus e o Governo do Amazonas, em 
relação à antecipação do feriado do dia vinte e oito, na sexta para a terça-feira, 
portanto, seria cumprido apenas o feriado do dia vinte e quatro, na segunda-feira, em 
alusão ao aniversário de Manaus, mantendo assim, a semana de trabalho ininterrupta, 

a partir de terça-feira. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a 

sessão às dez horas e quarenta 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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