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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 2/8/2022 

Reunião Ordinária do dia 1.º de agosto de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia primeiro de agosto 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, pelos vereadores Caio André Pinheiro de Oliveira, do 

Partido Social Cristão (PSC); e Elissandro Amorim Bessa, do Solidariedade (SD); 

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, Éverton Assis dos Santos, Gilmar de 

Oliveira Nascimento e Maria Jacqueline Coelho Pinheiro, do União Brasil (UB); 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); 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, 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 do 

vereador Dione Carvalho dos Santos, do Patriota, conforme o Memorando n. 

023/2022 – GVDCA. Havendo quórum regimental e invocando a proteção de 

Deus, o Presidente em exercício, 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 treze de julho do ano em curso. Dando prosseguimento, o 
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Presidente desejou, em nome do presidente da Câmara Municipal de Manaus – 

CMM, vereador David Reis, e de toda Mesa Diretora, um semestre de trabalho 

produtivo a todos, em prol da população da cidade de Manaus. Pela Ordem, o 

vereador Éverton Assis pediu um minuto de silêncio, em memória do pastor 

Raimundo Gurgel, do Ministério Pentecostal Nação de Israel, que faleceu no dia 

anterior. O Presidente acatou o pedido, manifestando votos de pesar à família 

enlutada e aos membros do ministério. Após o minuto de silêncio, o Presidente 

passou os trabalhos para o PEQUENO EXPEDIENTE, destacando os inscritos. O 

primeiro orador, vereador Gilmar Nascimento, informou que elaboraria uma 

propositura ao Governo do Estado e à Prefeitura de Manaus, solicitando a criação 

de uma política de tratamento para as sequelas do pós-covid. O orador disse que 

vários familiares seus foram acometidos pela doença, e seu filho, havia sido, 

recentemente, internado, em decorrência de trombose venosa. Concluindo, falou do 

recapeamento asfáltico que a Prefeitura realizou, em atendimento ao seu pedido, no 

Conjunto Castelo Branco, da rua 13 a 31, contudo os moradores da rua Ivo 

Amazonense, e das ruas 1,2,3,4,5,9,10,11 e 37 a 47 estavam pedindo para que 

fossem contemplados, informando que já havia feito o requerimento para a 

Prefeitura de Manaus, e aguardava o atendimento do secretário municipal de 

Infraestrutura; sugerindo, ainda, ao mesmo, que aumentasse as frentes de trabalho. 

Por fim, comunicou à Mesa que durante a semana em curso, talvez não conseguisse 

ser pontual nas reuniões, por estar acompanhando o seu filho. O Presidente 

solidarizou-se com o discursante. O segundo orador, vereador Raulzinho, prestou 

contas do seu trabalho nas comunidades, durante o recesso parlamentar, 

contestando a fala dos que propagavam que “recesso era férias”. O orador elencou 

os seguintes locais que havia visitado: comunidades Paraíso Verde, Novo Milênio e 

Canãa (no bairro do Brasileirinho); bairros do Crespo e Cachoeirinha; e no Parque 

Residencial Mestre Chico (Prosamim), nos quais realizou reuniões e atendeu muitas 

demandas de moradores, a exemplo da regularização do fornecimento de água na 

Paraíso Verde, com o agendamento de uma reunião com a diretoria da empresa 

Águas de Manaus, com a comunidade, para resolver a situação, como havia feito na 

comunidade Novo Milênio, com a instalação da rede para o fornecimento de água; 

de igual modo, intercederia em favor dos moradores da comunidade Acará, para que 

também recebesse o serviço. Finalizando, manifestou a sua felicidade, por mais uma 

vez, ter aproveitado o recesso parlamentar, para escutar a população manauara. O 

Presidente convidou o vereador Caio André para assumir os trabalhos, para que 

pudesse representar a presidência num evento interno da Casa. O terceiro orador, 

vereador Bessa, reverberou o pedido dos comunitários do bairro Santa Etelvina, à 

Prefeitura de Manaus, para que esta realizasse o recapeamento das ruas, por meio 

do programa “Asfalta Manaus”, afirmando que iria encaminhar o pedido formal à 

Secretaria Municipal de Infraestrutura – Seminf. O orador falou sobre os serviços 

inconclusos, e afirmou que reivindicaria a finalização dos mesmos, no bairro 

Campos Elíseos, limite com o bairro Alvorada, para que a expectativa dos munícipes 

não fosse frustrada. Concluindo, defendeu a importância do seu projeto de lei, para 

a concessão da carteira do idoso, pela Prefeitura de Manaus, afirmando que pediria 
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celeridade na tramitação e aprovação da matéria. O vereador Caio André assumiu 

a presidência dos trabalhos. O quarto orador, vereador Capitão Carpê, reforçou 

que o período de recesso era destinado ao trabalho nas comunidades; e, em 

seguida, falou sobre o crescimento da violência no Amazonas, devido ao aumento 

das facções criminosas, citando o bairro Compensa, no qual residia. O orador 

discorreu sobre o déficit do efetivo da Polícia Militar, ocasionado pela falta de 

concurso público, durante dez anos consecutivos, e destacou o que foi realizado 

pelo governador Wilson Lima, lamentando que, infelizmente, não supriria as 

necessidades da segurança pública. Continuando, reverberou a demanda dos que 

estavam participando do certame, no sentido de que fossem chamados mais de três 

vezes o número de vagas, para que todas fossem ocupadas. Encerrando, disse que 

faria mais uma indicação ao governo do Estado do Amazonas, para a mudança no 

edital, a respeito da quantidade de vagas, ressaltando que o mesmo já havia sido 

reeditado cinco vezes, e pedindo a atenção do governador, do comandante da 

Polícia Militar e do secretário estadual de Segurança para o seu pleito. O vereador 

Bessa assumiu a presidência dos trabalhos. O quinto orador, vereador Caio 

André, ratificou a fala de seus antecessores, quanto ao importante trabalho que os 

vereadores desenvolviam no recesso parlamentar, refutando a publicação de 

veículos da mídia, e afirmando que os vereadores se fariam presentes e atuantes, 

nos períodos pré-eleitoral e eleitoral, honrando os mandatos que haviam sido 

concedidos pela população manauara. Prosseguindo, defendeu a relevância do seu 

Projeto de Lei n. 156/2022, que constava na pauta da ordem do dia em curso, 

subscrito por vários vereadores, que alterava o Código Ambiental, de dois mil e um, 

e tratava, especificamente, da pesca esportiva do tucunaré-açu, acrescendo alguns 

incisos, para a proteção e conservação animal da fauna amazonense, 

principalmente na região do rio Negro, pedindo o apoio de seus pares, para que 

dessem continuidade na tramitação da matéria. Concluindo, informou que seria 

realizado um fórum, na próxima quinta-feira, sobre o turismo de pesca esportiva na 

cidade de Manaus e no Estado do Amazonas. O sexto orador, vereador Rodrigo 

Guedes, posicionou-se contra a realização do recesso parlamentar, sobretudo em 

razão de que os trabalhadores em geral não tinham o privilégio em questão, 

garantindo que nem todos os vereadores trabalhavam durante o período. 

Continuando, reverberou o clamor dos colaboradores do Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência – Samu, que no mês de maio, tiveram o auxílio-alimentação, no 

valor de quatrocentos e oitenta e quatro reais retirados dos seus contracheques, 

frisando que, na prática, era uma diminuição de salário; e cobrou à Prefeitura de 

Manaus o retorno do valor, em respeito e reconhecimento à dedicação dos 

profissionais da saúde, principalmente no período da pandemia. Finalizando, falou 

sobre a falta de repasse dos postos de combustíveis ao consumir, da redução de 

quinze centavos no valor do litro da gasolina nas refinarias, pedindo ao Procon- AM 

para que fiscalizasse os estabelecimentos; e afirmando que continuaria realizando a 

cobrança, em defesa do consumidor, de acordo com o inciso X, artigo 39 do Código 

de Defesa do Consumidor, que falava das relações abusivas nas práticas de 

consumo. A sétima oradora, vereadora Yomara Lins, solicitou à Prefeitura de 
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Manaus, por meio de indicação, a instalação de painéis solares de energia em todas 

as feiras da cidade de Manaus, justificando o seu pedido. O Presidente registrou a 

presença, no Plenário, do titular da Seminf, Renato Júnior, dando boas-vindas ao 

mesmo. O oitavo orador, vereador Elan Alencar, cumprimentou o secretário 

Renato Júnior, e destacou o evento “Festa das Cores”, ocorrido no último final de 

semana, na cidade de Manaus; evento este, que contou com a presença da cantora 

Gabriela Rocha e do prefeito de Manaus, David Almeida; parabenizando, ainda, a 

Igreja do Ministério Gapa pela organização. Prosseguindo, falou sobre sua emenda 

parlamentar, que assegurou cidadania à cento e vinte mulheres grávidas, no Instituto 

de Inclusão Social e Cidadania, situado no bairro Nossa Senhora de Fátima 1, na 

zona Norte; de igual modo, a aquisição de cestas básicas, para a segurança 

alimentar. Finalizando, parabenizou a equipe Alvorada, que se consagrou, na manhã 

do dia anterior, na Arena da Amazônia, a grande campeã da 1.ª Copa Manauara de 

Futebol. O nono orador, vereador Jander Lobato, agradeceu a presença do 

secretário Renato Júnior; e relatou o trabalho que desenvolveu durante o recesso, 

para verificar as demandas da população, relativas à mobilidade e promoção de 

dignidade, considerando o trabalho nas comunidades de suma importância, 

principalmente porque os parlamentares contribuíam com o prefeito, que vinha 

realizando um excelente trabalho, juntamente com o governador do Estado. 

Encerrando, defendeu a importância de seus projetos de leis, para a isenção do 

Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU para famílias que tinham crianças 

portadoras de deficiências; e instalação de fraldários nas drogarias da cidade. O 

décimo orador, vereador Amom Mandel, anunciou as novas metas do seu 

mandato para o segundo semestre do ano em curso, declarando que almejava ser o 

primeiro na produtividade parlamentar. O orador disse que daria continuidade na 

fase de testes dos aplicativos “Amônibus” e “Buracômetro”, e posteriormente, ao 

projeto ambiental “Galho Forte”, informando que, durante o recesso parlamento foi 

feito o plantio da última muda da fase inicial do citado projeto, que visava plantar 

uma árvore, para cada voto de confiança depositado a ele nas urnas, e que seria 

feito o replantio de monitoramento, com drones, para o crescimento das plantas, 

pontuando que o trabalho tinha o apoio de doutores, engenheiros agrônomos, 

biólogos e engenheiros ambientais, tendo o cuidado de respeitar o distanciamento 

das árvores, disposto no Plano Diretor da Cidade de Manaus, e a escolha de 

espécies, para que não causassem o desequilíbrio ecológico das sete mil, 

quinhentas e trinta e sete mudas na fase inicial. Declarou que, tendo plena 

consciência do cumprimento integral das propostas de campanha até o final do ano 

de dois mil e vinte e dois, seriam iniciados uma nova fase e um novo desafio, cuja 

meta estaria detalhada no site do seu gabinete, onde todos poderiam obter as 

informações de transparência, que faltavam no site oficial da Câmara Municipal de 

Manaus e outros órgãos, e também informações de transparência complementares 

específicas quanto ao mandato de vereador, como o levantamento dos gastos do 

Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar – Ceap, além de uma série de 

outras ferramentas que foram desenvolvidas, durante o recesso parlamentar. 

Concluindo, afirmou que estava receptível para as sugestões de melhorias dos seus 
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pares e a da população, tendo em vista que o seu mandato era participativo. O 

décimo primeiro orador, vereador Prof. Samuel, cumprimentou o secretário 

Renato Júnior; e, em seguida, prestou contas de seu trabalho nas comunidades, 

durante o recesso, onde constatou a necessidade da recuperação de vias no bairro 

Braga Mendes, pela Prefeitura de Manaus; no parque Rio Solimões e nas praias da 

capital, para os quais solicitou serviços, a exemplo do recapeamento da rua 

Chuveirinho, no parque Riachuelo 2. Finalizando, o orador agradeceu ao secretário 

Renato Júnior pelos serviços que estavam sendo realizados na praia de Itaíba, no 

Tarumã.  O vereador Caio André reassumiu a presidência dos trabalhos. Pela 

Ordem, o vereador Mitoso solicitou preferência à Indicação n. 355/2022. O décimo 

segundo orador, vereador William Alemão, agradeceu e parabenizou a Prefeitura 

de Manaus, pelo lançamento do “Manaus Adventure 2022”, o maior evento da região 

norte, para tornar Manaus a cidade com o maior turismo de aventura do Brasil, com 

a realização da 1ª edição da Copa Brasil de Turismo de Pesca Esportiva; 1ª edição 

do Circuito Internacional de Natação em Águas Abertas; 1ª edição do Jungle 

Adventure Sport; 8ª edição do Torneio Esportivo Amigos do Tarumã e a 1ª edição do 

Manaus Kid’s Adventure, convidando os vereadores a participarem das três maiores 

feiras de turismo nacional, com abrangência internacional, que seriam realizadas em 

Recife, a Associação Brasileira dos Agentes de Viagem – Abav Expo 2022, de vinte 

e um a vinte e três de setembro; a Brazil Travel Market – BTM 2022, que aconteceria 

em Fortaleza, de vinte a vinte e um de outubro; e a Festuris 2022, em Gramado, de 

três a seis de novembro, salientando que as feiras seriam de fundamental 

importância para divulgar Manaus para o restante do país e para o mundo inteiro. 

Encerrando, elencou as autoridades, empresários e entidades de classes presentes 

no lançamento do supracitado programa, ressaltando a importância do mesmo para 

geração de empregos para os manauaras. O Presidente elogiou o discurso do 

vereador William Alemão, afirmando que o segmento do turismo estaria unido e 

presente nos eventos por ele elencados. O décimo terceiro orador, vereador 

Sassá da Construção Civil, prestou contas do seu trabalho, durante o recesso 

parlamentar, divulgando fotos das ações realizadas nas comunidades, e 

manifestando o seu orgulho em trabalhar em prol da população de Manaus; e 

rechaçou a divulgação de inverdades em redes sociais a respeito dos parlamentares 

rechaçando tal conduta. Por fim, parabenizou a parceria do governo do Estado com 

a Prefeitura de Manaus, pelas diversas ações realizadas na cidade de Manaus; e ao 

secretário municipal de Infraestrutura, Renato Júnior, pelo excelente trabalho que 

vinha desenvolvendo. Pela Ordem, o vereador Raiff Matos, pediu preferência ao 

Requerimento n. 7.775/2022. Pela Ordem, o vereador Amom Mandel solicitou a 

inclusão, na pauta do dia em curso, do Requerimento n. 2.621/2022, bem como, 

preferência ao mesmo. O Presidente acatou os pedidos e solicitou à vereadora 

Glória Carratte, para secretariar os trabalhos. O Presidente passou os trabalhos 

para a ORDEM DO DIA. Na PAUTA, foi aprovado, em segunda discussão, e 

seguiu à sanção do Prefeito, o Projeto de Lei n. 282/2022, de autoria do 

Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n. 062/2022, que “Autoriza a 

transferência a terceiros de imóvel doado à Igreja Batista de Petrópolis por meio da 

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : B17DC76A000D8365 . CONSULTE EM https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador

2022.10000.10304.9.030954 (página 5)



 

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

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

 

Lei n. 1.580, de 22 de outubro de 1980”. Foi deliberado, tomou o n. 141/2022 e 

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

do vereador Amom Mandel, que “Cria o Programa de Amparo à População em 

situação de Rua no município de Manaus, e dá outras providências”. Foi deliberado, 

tomou o n. 131/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o 

Projeto de Lei, de autoria do vereador Rodrigo Guedes, que “Assegura às 

pessoas com deficiência visual o direito de receber cartões de crédito e de 

movimentação de contas bancárias com as informações vertidas em caracteres de 

identificação tátil em braile”. Foi deliberado, tomou o n. 177/2022 e seguiu à 

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

vereador Capitão Carpê Andrade, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

implantar sistema de segurança baseado em monitoramento por câmeras de vídeo 

nos prédios utilizados pela Administração Pública da cidade de Manaus”. Foi 

deliberado, tomou o n. 185/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Allan Campelo, que “Dispõe 

sobre a valorização e inclusão de pessoas com deficiência (PCDs) e doenças raras 

na publicidade institucional do Município de Manaus, e dá outras providências”. Foi 

deliberado, tomou o n. 195/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Márcio Tavares, que 

“Considera de Utilidade Pública o Oásis Adultos e Famílias (Abrigo Oásis), e dá 

outras providências”. Foi retirado de pauta, em razão da ausência do autor, o 

Projeto de Lei, de autoria do vereador Rosivaldo Cordovil, que “Considera de 

Utilidade Pública a Associação Sister Special – Sistema Integrado de Saúde, 

Trabalho, Emprego e Renda, e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 

221/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de 

Lei, de autoria do vereador Eduardo Assis, que “Reconhece a prática de Wheeling, 

StuntGrau ou Grau como esporte radical no município de Manaus”. Foi retirado de 

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

Prof. Samuel, que “Institui o Dia Municipal do Grafiteiro, e dá outras providências”. 

Foi deliberado, tomou o n. 259/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça 

e Redação, o Projeto de Lei, de autoria da vereadora Thaysa Lippy, que 

“Reconhece o cordão de girassol como instrumento auxiliar de orientação para 

identificação de pessoas com deficiências ocultas”.  Foi deliberado, tomou o n. 

270/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de 

Lei, de autoria do vereador João Carlos, que “Institui, no município de Manaus, a 

implementação de medidas de informação e proteção à gestante e parturiente contra 

a violência obstétrica”. Os vereadores William Alemão, Peixoto, Márcio Tavares, 

Capitão Carpê, Raiff Matos e Mitoso solicitaram subscrições à supracitada 

matéria; tendo sido acatadas pelo autor. Foi deliberado, tomou o n. 023/2022 e 

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

autoria do vereador Fransuá, que “Concede a Medalha de Ouro Garcitylzo do Lago 

Silva ao Sr. Fernando Cunha de Almeida, Coronel do Exército Brasileiro, e dá outras 

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

Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 429/2021, de autoria do vereador Ivo Neto, 
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com inclusão da Emenda Supressiva 001, que “Dispõe sobre a divulgação via 

internet, das especialidades médicas e lista detalhada de exames realizados nas 

Unidade Básicas de Saúde do município de Manaus, e dá outras providências”. O 

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

retirado de pauta, em razão da ausência do autor, o Projeto de Lei n. 457/2021, 

de autoria do vereador Daniel Vasconcelos, que “Dispõe sobre a publicação, na 

internet, dos exames pendentes para agendamento, já inseridos no sistema de 

regulação no município de Manaus, e dá outras providencias”. Discutiu a o Parecer 

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

156/2022, o vereador William Alemão. A seguir, foi aprovado o Parecer 

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

156/2022, de autoria do vereador Caio André, subscrito pelos vereadores João 

Carlos, Marcel Alexandre, Márcio Tavares, Mitoso, Peixoto, Wallace Oliveira, 

William Alemão e Yomara Lins, que “Altera a Lei n. 605, de 24 de julho de 2001 

(Código Ambiental do Município de Manaus), na forma que especifica”. O 

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

aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Naturais, 

Sustentabilidade e Vigilância Permanente da Amazônia ao Projeto de Lei n. 

320/2021, de autoria do vereador Kennedy Marques, que “Institui a Semana da 

Proteção e bem-estar Animal no município de Manaus”. O supracitado projeto foi 

aprovado, em primeira discussão, e seguiu à segunda discussão, na forma da 

lei. Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Assuntos 

Sóciocomunitários e Legislação Participativa 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 foi aprovado, em primeira discussão, e 

seguiu à segunda discussão, na forma da lei. Discutiram o Projeto de Lei n. 

264/2021, os vereadores Peixoto e Mitoso; tendo este primeiro solicitado 

subscrição à matéria, que foi acatada pelo autor. Solicitaram, também, 

subscrições à matéria, os vereadores Marcel Alexandre e Márcio Tavares, tendo 

sido as mesmas, acatadas pelo autor. A seguir, foi aprovado, em segunda 

discussão, e seguiu à sanção do Prefeito, o Projeto de Lei n. 264/2021, de 

autoria do vereador Mitoso, subscrito pelos vereadores Caio André, Capitão 

Carpê Andrade, Eduardo Alfaia, Elan Alencar, Glória Carratte, Joelson Silva, 

João Carlos, Prof. Samuel, Raiff Matos, Wallace Oliveira e Yomara Lins, que 

“Institui nas escolas de rede municipal de ensino de Manaus a Semana de 

Promoção da Autodefesa de Crianças Contra a Vitimização Sexual”. Foi aprovado o 

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

Lei n. 430/2021, de autoria do vereador Wallace Oliveira, com inclusão da Emenda 

Modificativa 001, que “Dispõe sobre a instituição da Clínica – Escola do Autista 

para atendimento de alunos e capacitação de educadores no âmbito de Manaus, e 

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

Economia e Orçamento. Foi retirado de pauta, em razão da ausência do autor, o 

Projeto de Lei n. 479/2021, de autoria do vereador Jaildo Oliveira, que “Institui o 
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dia 07 de setembro como o Dia Municipal do Suçuarana”. Foram deferidas as 

Indicações n. 346, 349 a 354, 356 a 367/2022. Discutiu a Indicação n. 355/2022, o 

vereador Mitoso. Foi deferida, ainda, com pedido de destaque, a Indicação n. 

355/2022, de autoria do vereador Mitoso, que “Indica ao Executivo Municipal que, a 

exemplo do município de São Paulo, crie o aplicativo Guarda Municipal Ao Seu 

Lado, possibilitando uma conexão direta entre a Guarda Municipal e a população, 

ampliando e reforçando as ações públicas do Município envolvendo essa corporação 

na condição de coparticipante na segurança dos cidadãos manauaras”. Pela 

Ordem, o vereador Wallace Oliveira, requereu de forma verbal, moção de 

parabenização à Pentecostal Church of Gold – PCG, dos Estados Unidos e à Igreja 

de Deus Pentecostal do Brasil – IDPB, no Amazonas, pela realização da 

Conferência Global, ocorrida nos dias vinte e sete a trinta de julho, no Centro de 

Convenções - Studio 5. Discutiram a Moção Verbal, os vereadores Marcel 

Alexandre, Mitoso e Peixoto, tendo o último, também solicitado subscrição à 

matéria, que foi acatada pelo autor. Foram aprovadas as Moções n. 195 e 

196/2022. Foram concedidos os pedidos de vistas, solicitado pelos vereadores 

Eduardo Assis e Raiff Matos, ao Requerimento n. 2.6212022, de autoria do 

vereador Amom Mandel. Discutiu o Requerimento n. 7.775/2022, o vereador Raiff 

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

vereadores Lissandro Breval, Amom Mandel e Rodrigo Guedes, ao 

Requerimento n. 7.775/2022, de autoria do vereador Raiff Matos. Foram 

aprovados os Requerimentos n. 7.188/2022, de autoria da vereadora Yomara 

Lins e n. 8. 420/2022, de autoria do vereador William Alemão. Nada mais 

havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão às onze horas e vinte e 

quatro 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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Secretária-Geral 

 
 

 
Diego Roberto Afonso 

 
Elissandro Amorim Bessa 

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : B17DC76A000D8365 . CONSULTE EM https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador

2022.10000.10304.9.030954 (página 8)



 

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

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

 

Segundo Vice-Presidente 
 

Primeiro Secretário 

 
Caio André Pinheiro de Oliveira 

Terceiro Vice-Presidente 
 

 
Eduardo Assunção Alfaia 
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PODER LEGISLATIVO

ASSINATURAS DIGITAIS
AMOM MANDEL LINS FILHO (CONCORDÂNCIA)  - VEREADOR - 072.847.254-60 EM 06/10/2022 13:26:23
ANA MARIA DOS SANTOS ROCHA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 634.586.752-72 EM 23/09/2022 09:39:06
ELISSANDRO AMORIM BESSA - VEREADOR - 405.507.372-00 EM 23/09/2022 10:15:10
JOAO CARLOS DOS SANTOS MELLO - VEREADOR - 074.890.987-77 EM 23/09/2022 10:26:12
WALLACE FERNANDES OLIVEIRA - VEREADOR - 192.566.802-97 EM 23/09/2022 10:29:47
DIEGO ROBERTO AFONSO - VEREADOR - 784.440.632-15 EM 23/09/2022 10:38:54
CARMEM GLORIA ALMEIDA CARRATTE - VEREADOR - 115.263.602-25 EM 23/09/2022 10:43:54
EDUARDO ASSUNCAO ALFAIA (CONCORDÂNCIA)  - VEREADOR - 651.106.502-25 EM 23/09/2022 12:34:22
DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 23/09/2022 14:16:03
JAILDO DE OLIVEIRA SILVA - VEREADOR - 613.453.342-49 EM 23/09/2022 17:33:08
CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - VEREADOR - 641.056.792-87 EM 26/09/2022 09:01:23
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