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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 8/8/2022 

Reunião Ordinária do dia 3 de agosto de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

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

eventualmente, pelo vereador Diego Roberto Afonso, do União Brasil (UB); 

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, Elan Martins de 

Alencar e Wallace Fernandes de Oliveira, do Partido Republicano da Ordem Social 

(PROS); Samuel da Costa Monteiro, do Partido Liberal (PL); Cícero Custódio da 

Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT); 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); 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, 

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 Gilmar de Oliveira Nascimento, do UB. Havendo quórum 

regimental e invocando a proteção de Deus, o Presidente, vereador Caio André 

declarou aberta a reunião, e na sequência, a secretária, vereadora Glória Carratte, 

leu a Ata da sessão ordinária do dia dois de agosto do ano em curso. Pela Ordem, o 

vereador Marcelo Serafim apelou ao Presidente, para que suspendesse a sessão, 

até que fosse estabelecido o quórum qualificado, de vinte e um vereadores, para 
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que pudesse, desta forma, submeter ao Plenário, a inversão de Pauta, em razão da 

importância da tramitação, ainda no dia em curso, do projeto de lei enviado à Casa, 

no dia anterior, pelo Executivo Municipal, referente ao reajuste dos Conselheiros 

Tutelares; tendo em vista, ainda, o apelo do prefeito David Almeida, bem como, da 

titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – Semasc, 

Jane Mara e do titular da Casa Civil, Rafael Lins Bertazzo, para que este tramitasse 

em regime de urgência. O Presidente reiterou a importância do projeto mencionado; 

registrando, ainda, a presença dos conselheiros tutelares na galeria, para 

acompanharem a apreciação do projeto mencionado pelo vereador Marcelo Serafim. 

Pela Ordem, o vereador Joelson Silva sugeriu ao Presidente que convocasse os 

vereadores, pois alguns poderiam se encontrar em seus gabinetes ou em algumas 

dependências da Casa; colocando-se à disposição, bem como, a Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, para fazer a análise, de forma célere, do 

mencionado projeto de lei. O Presidente acatou o pedido, e convocou os 

vereadores que se encontravam em outras dependências da Casa a comparecerem 

de forma imediata, ao Plenário, para que fosse realizada a inversão de pauta. Pela 

Ordem, o vereador Sassá da Construção Civil ressaltou a importância da 

aprovação do mencionado projeto de lei, e o compromisso que os parlamentares 

deveriam honrar quanto ao horário regimental, para a realização das sessões. Pela 

Ordem, o vereador Fransuá ressaltou a importância dos conselheiros tutelares; 

conclamando, ainda, aos seus pares, o apoio para a aprovação da matéria. Pela 

Ordem, o vereador Amom Mandel informou que estava realizando um atendimento 

na Ouvidoria da Casa, e esclareceu que atendeu ao pedido do Presidente, para 

fazer um voto de protesto, pelo fato de a matéria dos conselheiros tutelares ter sido 

colocada na pauta, na manhã em curso, pois merecia ser discutida com todos os 

vereadores, dada a importância da referida. Prosseguindo, fez coro à fala de seu 

antecessor, a respeito do compromisso dos parlamentares com o horário regimental, 

frisando que todos os dias as sessões estavam iniciando, por volta das nove hora e 

trinta minutos, quando o horário seria até nove e quinze, conforme preconiza o 

Regimento Interno. Ao final, declarou o seu apoio aos conselheiros tutelares. Pela 

Ordem, o vereador Marcelo Serafim esclareceu que todos eram maiores de idade e 

que os vereadores tinham conhecimento dos seus compromissos com o horário 

regimental das sessões, considerando desnecessária a convocação do Presidente. 

Esclareceu, ainda, que aqueles que questionavam a pontualidade de seus pares, 

não se faziam presentes no horário regimental; dando ciência de que o projeto dos 

conselheiros tutelares chegou à Casa, no dia anterior, e a sua obrigação, como líder, 

era de colocá-lo para votação, tendo em vista que este já havia sido discutido, de 

forma exaustiva, com os conselheiros, e estes precisavam apenas que o 

mencionado projeto fosse votado e aprovado, ainda no dia em curso. Por último, 

solicitou, novamente, ao Presidente, que procedesse com a inversão de Pauta. Pela 

Ordem, o vereador Prof. Samuel, parabenizou, em nome do conselheiro Álvaro, 

todos os conselheiros tutelares, salientando o compromisso dos parlamentares com 

as matérias enviadas à Casa; ressalvando, ainda, que cada parlamentar era 

responsável pelos seus atos, e por isso, não havia necessidade de um vereador ficar 

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 9519C244000D88FC . CONSULTE EM https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador

2022.10000.10304.9.031345 (página 2)



 

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

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

 

chamando a atenção dos colegas. E, no caso de falta injustificada, que o vereador 

fosse punido como um trabalhador comum. Pela Ordem, o vereador Amom Mandel 

esclareceu que em sua fala anterior, havia vinte e cinco vereadores presentes, 

conforme constava no painel eletrônico, mas a presença de todos os vereadores era 

obrigatória, deixando claro que, se de fato era uma pauta tão importante, quanto o 

líder do prefeito havia dito, por que este, ou até mesmo, o secretário que se fazia 

presente no plenário, não se encarregaram de informar aos vereadores e incluir 

todos na discussão do projeto. Continuando, reafirmou que os conselheiros tutelares 

mereciam uma discussão ampla e rechaçou a forma açodada de votação; 

ressalvando, ainda, que os vereadores que se manifestaram “pela ordem”, pedindo a 

presença de todos, eram os mesmo que, na primeira sessão plenária do semestre 

em curso, registraram as suas presenças e depois se ausentaram, inclusive em 

vários momentos da Ordem do Dia. Ao final, solicitou aos seus pares o cumprimento 

do Regimento Interno; e reclamou dos serviços administrativos da Casa, alegando 

que a Divisão de Apoio ao Plenário, precisava, regimentalmente, informar, com 

antecedência, a pauta da Ordem do Dia. Após, constatando o quórum regimental, o 

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

aprovada pelos vereadores presentes. O Presidente passou os trabalhos para a 

ORDEM DO DIA. Na PAUTA, Pela Ordem, os vereadores Wallace Oliveira e 

Amom Mandel solicitaram a leitura das razões do Veto Total n. 026/2022, ao 

Projeto de Lei n. 438/2021, matéria esta, seguinte da Pauta. Após a leitura, 

discutiram o Veto Total n. 026/2022, ao Projeto de Lei n. 438/2021, os vereadores 

Wallace Oliveira e Peixoto. Pela Ordem, o vereador Marcelo Serafim orientou as 

bancadas a derrubarem o Veto Total n. 026/2022. Discutiram o Veto Total n. 

026/2022, ao Projeto de Lei n. 438/2021, os vereadores Amom Mandel e Mitoso, 

tendo o primeiro, encaminhado o voto, pela derrubada do Veto. A seguir, foi 

rejeitado, o Veto Total n. 026/2022, ao Projeto de Lei n. 438/2021, de autoria do 

vereador Mitoso, capeado pela Mensagem n. 054/2022, que “Institui nas escolas 

de rede municipal de ensino de Manaus a campanha ‘Todos Contra o Bullying’. Foi 

lido, para conhecimento dos vereadores, a Mensagem n. 064/2022, que deliberava 

pela aposição de Veto Parcial, ao Projeto de Lei n. 366/2021, do vereador 

Joelson Silva, que "Cria o Selo de Responsabilidade Social Parceiros das 

Mulheres, certificando empresas e entidades que priorizem a contratação de 

mulheres vítimas de violência doméstica, na cidade de Manaus, e dá outras 

providências”. O supracitado veto tomou o n. 027/2022 e seguiu à Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação. Foi deliberado, tomou o n. 298/2022 e seguiu à 

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

Executivo Municipal, que “Altera a Lei n. 348, de 18 de junho de 1996, e dá outras 

providências”. Foi deliberado, tomou o n. 303/2022 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. 

65/2022, que “Altera a Lei n. 1.242, de 08 de maio de 2008 e a Lei n. 1.349, de 07 

de julho de 2009, e dá outras providências. Foi deliberado, tomou o n. 234/2022 e 

seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria 
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da vereadora Prof.ª Jacqueline, que “Institui o Dia Municipal do Contador, a ser 

comemorado anualmente no dia 22 de setembro”. Foi deliberado, tomou o n. 

025/2022 e seguiu à Comissão Especial de Comendas, o Projeto de Decreto 

Legislativo, de autoria do vereador Ivo Neto, que “Concede a Medalha de Ouro 

Altair Ferreira Thury ao Excelentíssimo Juiz de Direito Luiz Alberto de Aguiar 

Albuquerque, e dá outras providências”. Foi aprovado o Parecer Favorável da 

Comissão de Educação ao Projeto de Lei n. 393/2021, de autoria da vereadora 

Glória Carratte, que “Institui a Semana Municipal de Conscientização e Prevenção 

ao Transtorno de Ansiedade Generalizada provocados no ambiente escolar, no 

município de Manaus”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de Saúde. 

Discutiram o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

ao Projeto de Lei n. 475/2021, os vereadores Amom Mandel, Raiff Matos, Peixoto 

e Capitão Carpê; tendo o primeiro, o segundo e o quarto, solicitado, ainda, 

subscrições à matéria. Solicitaram, também, subscrições à matéria, os 

vereadores William Alemão, Thaysa Lippy, Márcio Tavares, Marcel Alexandre, 

Rodrigo Guedes, Prof.ª Jacqueline e Kennedy Marques, tendo sido acatadas 

pelo autor. Discutiu, novamente a matéria, o vereador Amom Mandel. A seguir, 

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

ao Projeto de Lei n. 475/2021, de autoria do vereador Peixoto, que “Institui, no 

âmbito do município de Manaus, o Portal da Transparência Social, e dá outras 

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

Orçamento. Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Saúde ao Projeto 

de Lei n. 342/2021, de autoria da vereadora Yomara Lins, subscrito pelos 

vereadores Elan Alencar e Joelson Silva, que “Institui a Campanha ‘Amor ao 

coração da mulher’, e dá outras providências”. O supracitado projeto foi aprovado, 

em primeira discussão, e seguiu à segunda discussão, na forma da lei. Discutiu 

o Parecer Favorável da Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico ao Projeto de 

Lei n. 364/2021, o vereador Wallace Oliveira. A seguir, foi aprovado o Parecer 

Favorável da Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico ao Projeto de Lei n. 

364/2021, de autoria do vereador Raiff Matos, que “Renomeia para Rua Portugal a 

Rua Maria Mansour do Bairro Japiim”. Discutiram o Projeto de Lei n. 364/2021, em 

primeira discussão, os vereadores Fransuá, Raiff Matos, Rodrigo Guedes e 

Marcel Alexandre. A seguir, foram concedidos os pedidos de vistas, solicitados 

pelos vereadores Marcelo Serafim e Peixoto, ao Projeto de Lei n. 364/2021, de 

autoria do vereador Raiff Matos, que “Renomeia para Rua Portugal a Rua Maria 

Mansour do Bairro Japiim”. Pela Ordem, o vereador Amom Mandel, com base no 

artigo 199, do Regimento Interno, registrou a sua escusa para votar no supracitado 

projeto, tendo em vista que, pelo sobrenome que constava na matéria, poderia se 

tratar de um familiar seu. Pela Ordem, o vereador Marcelo Serafim pediu a 

suspensão da sessão, para a reunião conjunta das Comissões, a fim de analisarem 

o Projeto de Lei n. 303/2022, de autoria do Executivo Municipal. Às dez horas e vinte 

e oito minutos, o Presidente acatou o pedido e suspendeu a sessão para a reunião 

conjunta das Comissões. Na reabertura, às onze horas e vinte e um minutos, o 

Presidente deu continuidade aos trabalhos. Pela Ordem, o vereador Amom 
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Mandel pediu a reconstituição de quórum, pois de acordo com o painel eletrônico 

não havia quarenta vereadores presentes. O Presidente acatou o pedido e solicitou 

que o painel fosse zerado, para que fosse feita a reconstituição do quórum; na 

sequência, constatando o quórum qualificado, deu prosseguimento aos trabalhos. 

Na EXTRAPAUTA, discutiram os Pareceres Favoráveis das Comissões de 

Constituição, Justiça e Redação; de Finanças, Economia e Orçamento; de Serviço e 

Obras Públicas; e de Direito da Criança, do Adolescente e do Idoso, ao Projeto de 

Lei n. 303/2022, os vereadores Allan Campelo, Rosivaldo Cordovil e Raulzinho. 

O vereador Diego Afonso assumiu a presidência dos trabalhos. Discutiram, ainda, 

a matéria, os vereadores Caio André, Peixoto, Joelson Silva, Raiff Matos, 

Fransuá, Marcel Alexandre, Wanderley Monteiro, Lissandro Breval, Eduardo 

Assis, Rodrigo Guedes, Kennedy Marques, Mitoso, Rosinaldo Bual, Amom 

Mandel, Capitão Carpê, William Alemão, Jander Lobato, Elan Alencar, João 

Carlos, Thaysa Lippy, Yomara Lins, Sassá da Construção Civil, Prof. Samuel, 

Prof.ª Jacqueline e Éverton Assis; tendo estes, ainda, encaminhado o voto 

favorável à matéria. Constatando o término do horário regimental, o Presidente 

prorrogou a sessão até à finalização dos trabalhos. Após, discutiram, também, a 

matéria, os vereadores Jaildo Oliveira, Bessa, Ivo Neto e Marcelo Serafim; tendo 

estes, também, encaminhado o voto favorável à matéria. O Presidente externou 

sua alegria por estar presidindo a sessão naquele momento; cumprimentou a cada 

conselheiro e conselheira que se fazia presente naquela sessão; e parabenizou os 

quarenta e um vereadores pela aprovação da matéria ora discutida; aprovação esta, 

que fazia justiça à categoria. A seguir, foram aprovados os Pareceres Favoráveis 

das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de Finanças, Economia e 

Orçamento; de Serviço e Obras Públicas; e de Direito da Criança, do Adolescente e 

do Idoso, ao Projeto de Lei n. 303/2022, de autoria do Executivo Municipal, 

capeado pela Mensagem n. 65/2022, que “Altera a Lei n. 1.242, de 08 de maio de 

2008 e a Lei n. 1.349, de 07 de julho de 2009, e dá outras providências. O 

supracitado projeto foi aprovado, em discussão única, e seguiu à sanção do 

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

doze horas e trinta 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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