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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 9/8/2022 

Reunião Ordinária do dia 8 de agosto de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia oito 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); secretariada pela vereadora Carmem Glória Almeida Carratte, do Partido 
Liberal (PL). PRESENTES, ainda, os vereadores Allan Campelo da Silva e Caio 
André Pinheiro de Oliveira, 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 (União); 
Dione Carvalho dos Santos e Ivo Santos da Silva Neto, 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 e Rodrigo 
Guedes Oliveira de Araújo, do Republicanos (REP); Jaildo de Oliveira Silva, do 
Partido Comunista do Brasil (PCdoB); Jander de Melo Lobato, do Partido Socialista 
Brasileiro (PSB); Luís Augusto Mitoso Júnior, do Partido Trabalhista Brasileiro 
(PTB); Marcelo Augusto da Eira Correa, Lissandro Breval Santiago, Manoel 
Eduardo dos Santos Assis, Wanderley Caldeira Monteiro e Marcel Alexandre da 
Silva, do Avante; Raiff Matos Silva Vasconcelos, do Democracia Cristã (DC); 
Robson da Silva Teixeira e Rosivaldo Oliveira Cordovil, do Partido da Social 
Democracia Brasileira (PSDB); Thaysa Lippy Silva de Souza, do Progressistas 
(PP); e Yomara Jesuína Lins Rodrigues, do Partido Renovador Trabalhista 
Brasileiro (PRTB). JUSTIFICADA a ausência dos vereadores David Valente Reis, 
do Avante; Daniel Amaral Vasconcelos, do PSC; Joelson Sales Silva, do Patriota; 
e Márcio José Maia Tavares, do REP. Havendo quórum regimental e invocando 
a proteção de Deus, o Presidente declarou aberta a reunião e convidou os 
presentes para acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. Na sequência, 
a secretária, vereadora Glória Carratte, leu a Ata da sessão ordinária do dia três de 
agosto do ano em curso. Pela Ordem, o vereador Marcelo Serafim pediu a 
inversão de Pauta. Em seguida, o Presidente submeteu à apreciação do Plenário a 
inversão de Pauta, que foi aprovada pelos vereadores presentes. Pela Ordem, o 
vereador Raiff Matos pediu preferência ao Requerimento n. 7.775/2022; e o 
vereador William Alemão, à Indicação n. 396/2022. O Presidente acatou os 
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pedidos, e em seguida, constatando o quórum regimental, passou os trabalhos para 
a ORDEM DO DIA. Na PAUTA, foi deliberado, tomou o n. 246/2022 e seguiu à 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do 
vereador Wallace Oliveira, que “Dispõe sobre regras de adoção de crianças e 

adolescentes em situações de pandemia ou calamidade pública no âmbito do 
município de Manaus”. Foi deliberado, tomou o n. 255/2022 e seguiu à Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação, 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. 024/2022 e seguiu à Comissão Especial de Comendas, o 
Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do vereador William Alemão, que 
“Concede a Medalha de Ouro Nestor Nascimento ao Sr. Christian Rocha da Costa”. 
Discutiram o Parecer Favorável da Comissão de Saúde, ao Projeto de Lei n. 
387/2021, os vereadores Caio André e Rodrigo Guedes, tendo o primeiro, 
solicitado subscrição à matéria, que foi acatada pelo autor. Solicitaram, ainda, 
subscrição à matéria, os vereadores William Alemão, Peixoto, Prof.ª Jacqueline, 
Bessa, João Carlos, Capitão Carpê, Amom Mandel, Gilmar Nascimento e 
Eduardo Assis. A seguir, foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de 
Saúde, ao Projeto de Lei n. 387/2021, de autoria do vereador Rodrigo Guedes, 
subscrito pelo vereador Raiff Matos, que “Dispõe sobre o prazo de validade de 

laudo médico-pericial que atesta Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, e outras 
deficiências de caráter permanente, para os fins que especifica”. O supracitado 
projeto seguiu à Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 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 o Parecer 
Favorável da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento, ao Projeto de Lei n. 
n. 615/2021, o vereador Raiff Matos, tendo este, solicitado, ainda, subscrição à 
matéria. Solicitaram, ainda, subscrição à matéria, os vereadores Peixoto, 
Raulzinho, Caio André, Jander Lobato, Marcel Alexandre, Diego Afonso, Prof. 
Samuel, Bessa, Prof.ª Jacqueline, Mitoso, Capitão Carpê, Glória Carratte, 
Kennedy Marques e Wallace Oliveira. Discutiram, ainda, a matéria, os 
vereadores Prof. Samuel, Fransuá e Capitão Carpê. O Presidente informou que o 

vereador Márcio Tavares havia solicitado subscrição à matéria, justificando que o 
mesmo se encontrava de forma online, em razão de estar hospitalizado; tendo sido 
acatada pelo autor. Discutiram, também, a matéria, os vereadores João Carlos, 
Wallace Oliveira e Amom Mandel; tendo o último, solicitado, ainda, subscrição à 
matéria. Discutiram, novamente, a matéria, os vereadores João Carlos e Amom 
Mandel; tendo este último, ainda, encaminhado o voto contrário, bem como, 
pedido de vista à matéria, que foi acatada pelo Presidente. A seguir, foram 
concedidos os pedidos de vistas, solicitados pelos vereadores Amom Mandel, 
Raiff Matos e Peixoto, ao Projeto de Lei n. 615/2021, de autoria do vereador João 
Carlos, que “Proíbe a instalação e o uso de banheiros multigêneros no município de 
Manaus, e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 200/2022 e seguiu à 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 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 
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outras providências”. Discutiram o Parecer Favorável da Comissão de Finanças, 
Economia e Orçamento, ao Projeto de Lei n. 302/2021, os vereadores Lissandro 
Breval, Kennedy Marques e Wallace Oliveira. Solicitaram subscrição à matéria, 
os vereadores Peixoto, Yomara Lins e Marcel Alexandre. A seguir, foi aprovado 
o Parecer Favorável da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento, ao Projeto 
de Lei n. 302/2021, de autoria do vereador Kennedy Marques, que “Proíbe que 

pessoas que cometem maus-tratos a animais domésticos possam obter novamente 
sua guarda, e de outros animais”. 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 Finanças, Economia 
e Orçamento, ao Projeto de Lei n. 171/2021, de autoria do vereador Fransuá, que 
“Dispõe sobre a promoção do Serviço de Estimulação Precoce para crianças com 
necessidades educacionais especiais no município de Manaus, e dá outras 
providências”. Solicitou subscrição à matéria, o vereador Lissandro Breval; tendo 
sido acatada pelo autor. Após, o supracitado projeto seguiu à Comissão de 
Educação. 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 dia 07 de 
setembro como o Dia Municipal do Suçuarana”. Foram deferidas as Indicações n. 
368 a 370, 372 a 395, 397 a 415/2022. Foi deferida, ainda, com pedido de 
destaque, a Indicação n. 396/2022, de autoria do vereador William Alemão, que 
“Indica ao Senhor Prefeito nos termos regimentais, a reforma e revitalização da 
praça localizada na Avenida Padre Agostinho Caballero Martin, n. 299 - Compensa”. 
Foram aprovadas as Moções n. 197 e 198/2022. Foi rejeitado, o Requerimento n. 
7.775/2022, de autoria do vereador Raiff Matos. Exaurida a Pauta, o Presidente 
passou os trabalhos para o PEQUENO EXPEDIENTE, destacando os inscritos. O 
primeiro orador, vereador Capitão Carpê, solicitou ao líder do Prefeito, vereador 
Marcelo Serafim, que intercedesse junto ao Executivo Municipal, para a realização 
do concurso público da Guarda Municipal, conforme promessa feita durante a 
campanha política de 2020, pelo atual prefeito de Manaus, David Almeida. Pela 
Ordem, o vereador Amom Mandel exigiu respeito por parte de todos os assessores 
e parlamentares da Casa, em razão de uma situação reincidente que estava 
ocorrendo, mencionando que, tempos atrás, denunciou que assessores de outros 
vereadores estavam espalhando fake news a seu respeito, informando, ainda, que a 
assessora do vereador Antônio Peixoto, acabara de espalhar inverdades nas redes 
sociais, se referindo a ele, inclusive, com palavras de baixo calão, por não se 
encontrar em sua bancada, e sim na da vereadora Thaysa Lippy. Falou, ainda, sobre 
a importância do decoro e o respeito no ambiente de trabalho, especialmente no 
Plenário, solicitando, no mínimo, a repreensão, e exoneração pelo vereador do 
assessor que desrespeitasse qualquer parlamentar, e ressaltando, ainda, esperar 
que o vereador do caso em questão não concordasse com esse tipo de atitude. O 
Presidente afirmou que a Mesa não concordava com nada que estivesse em 

desacordo com os princípios e o Regimento Interno, solicitando, ainda, ao 
questionante, para que usasse a sua bancada, só por uma questão de visualização. 
Pela Ordem, o vereador Amom Mandel frisou que não era regra do Regimento 
Interno, de se sentar na própria bancada; sendo que estava no Plenário, 
participando das sessões, como se encontrava todos os dias, e com cem por cento 
de presença. O Presidente esclareceu ao seu antecessor de que não estava 
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falando de regra, mas sim, de um bom entendimento.  A segunda oradora, 
vereadora Prof.ª Jacqueline Pinheiro, falou sobre o aniversário de dezesseis anos 

da Lei Maria da Penha, celebrado no dia sete do corrente mês, ressaltando que, 
apesar da lei em vigor, o índice de violência contra a mulher era alarmante. 
Destacou, ainda, o “Agosto Lilás”, mês dedicado à conscientização pelo fim da 
violência contra a mulher, e de promoções de ações voltadas para o esclarecimento 
das diferentes formas de violência contra o público feminino. Ao final, a oradora 
salientou a necessidade de implantação de mais políticas públicas voltadas para a 
proteção, a valorização e uma cultura de paz para as mulheres. O Presidente 
parabenizou a vereadora pelo discurso. O terceiro orador, vereador Bessa, 
manifestou a sua preocupação em relação à desativação do Centro de Valorização 
da Vida – CVV, que funcionava no complexo do Instituto de Saúde da Criança do 
Amazonas – ICAM, na Avenida Codajás, bairro Cachoeirinha, destacando a 
importância do citado centro para as pessoas que sofriam com a depressão. 
Informou, ainda, que em razão do problema, havia encaminhado uma propositura ao 
titular da Secretaria Municipal de Saúde – Semsa, Djalma Coelho, solicitando um 
local para a instalação da instituição. O quarto orador, vereador Lissandro Breval, 

informou que, em razão de ter recebido várias reclamações de usuários sobre a 
indisponibilidade de transporte público na Ponta Negra, principalmente, nos finais de 
semana, encaminhou uma propositura ao Instituto Municipal de Mobilidade Urbana – 
Immu, solicitando que fosse disponibilizado mais ônibus para o local, principalmente, 
nos finais de semana e feriados. O quinto orador, vereador Prof. Samuel, falou 
sobre o Dia Nacional dos Profissionais da Educação, celebrado no dia seis do 
corrente mês, ressaltando a importância deste para a transformação de um país; e 
defendendo melhorias à classe. Ao final, em alusão à data, solicitou ao Governo 
Municipal, a convocação dos professores aprovados no cadastro reserva do 
concurso de 2017, da Secretaria Municipal de Educação – Semed, com o intuito de 
que o mencionado cadastro fosse zerado. O sexto orador, vereador Amom 
Mandel, falou sobre as suas metas para o segundo semestre do ano em curso, que 

havia compartilhado com os parlamentares, bem como, a respeito das prestações de 
contas apresentadas do seu mandato parlamentar enquanto vereador, frisando que 
parte de uma de suas novas metas, que era atingir a maior produtividade 
parlamentar na história da Câmara Municipal de Manaus – CMM. Registrou que, 
durante o recesso parlamentar, havia saído do meio do ranking de produtividade 
parlamentar, para o primeiro lugar, mas que não foi colocado nessa posição, devido 
ao Serviço de Divisão de Apoio ao Plenário – DIAP ter desabilitado os protocolos 
durante o recesso, tendo o serviço retornado somente após o retorno dos trabalhos. 
O orador salientou que àquela data havia alcançado o primeiro lugar, no ranking da 
produtividade parlamentar, com mil e quinhentas e sessenta e duas proposituras, a 
saber: cinco moções; mil e quatrocentos e noventa requerimentos; quarenta e quatro 
indicações; vinte e dois projetos de leis; e um projeto de decreto legislativo. 
Ressaltou ainda, que, de todos os documentos expedidos pelo seu gabinete e 
protocolados na Casa, apenas cinco foram moções de parabenizações, 
representando um percentual mínimo, diante do seu recorde atingido, e que 
faltavam, ainda, mais de mil requerimentos, alguns projetos de leis, de decreto, 
indicações e afins, serem recebidos pela DIAP, que já haviam sidos protocolados 
pelo seu gabinete. Expressou sua felicidade não só pela quantidade, mas pela 
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qualidade das proposituras, haja vista que partiram de uma revisão de projetos de 
leis expedidos por parlamentares de todo o país, no sentido de que trouxesse para 
Manaus o que faltava; e estava efetuando um estudo das leis que, no seu 
entendimento, precisavam ser revogadas, com o intuito de reduzir a burocracia 
referente à atividade econômica da cidade de Manaus. Finalizando, discorreu sobre 
a sobre a necessidade e a importância dos parlamentares de Manaus serem os mais 
produtivos da história, lançando o desafio aos seus pares, “para que competissem, 
nesse sentido, de forma saudável em prol da população da cidade de Manaus”. O 
sétimo orador, vereador Gilmar Nascimento, cobrou, novamente, dos poderes 
públicos municipal e estadual, a criação de uma política de prevenção e tratamento 
do pós-covid. O oitavo orador, vereador Raiff Matos, falou sobre a poluição sonora 

e os danos causados à saúde das pessoas. Informou que, no último final de 
semana, recebeu denúncia sobre um evento que estava sendo realizado no bairro 
Tarumã, no clube da Associação dos Empregados da Eletronorte - Aseel, onde 
constatou, pessoalmente, que a mencionada associação estava descumprindo os 
níveis de decibéis permitidos pela Organização Mundial da Saúde – OMS. 
Continuando, o orador informou que em função do ocorrido, solicitou ao titular da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – Semmas, Antônio 
Ademir Stroski, para que fossem revistas as autorizações emitidas para a realização 
de eventos na cidade de Manaus. O orador afirmou que entrou em contato com o 
órgão competente e com a Polícia Militar, mas que não havia sido atendido. Ao final, 
conclamou aos seus pares, para que pudessem ampliar o debate sobre a poluição 
sonora, tendo em vista que o tema precisava ser tratado com urgência, solicitando 
às esferas municipal, estadual e federal, que tomassem as devidas providências em 
relação ao assunto. O nono orador, vereador Raulzinho reportou-se ao reajuste 

salarial dos Conselheiros Tutelares, aprovado na Casa, na semana passada. 
Discorreu, ainda, sobre o alto índice de crianças pedintes nas ruas e nos shoppings 
da cidade de Manaus, cobrando dos governantes um olhar diferenciado e prioritário 
para o público infantil, porque um país que deixava as suas crianças abandonadas, 
teria um futuro com mais mortes, mais violências e mais vítimas de tráfico de drogas. 
O décimo orador, vereador Dione Carvalho, relatou as denúncias dos lojistas dos 

shoppings, de que “pedintes” estavam intimidando as pessoas que frequentavam os 
locais, informando, ainda, que havia constatado a denúncia in loco, e por isso, iria 
cobrar aos órgãos competentes que tomassem as devidas providências em relação 
ao assunto. O orador agradeceu ao Governo Estadual, pela transferência das duas 
crianças cardiopatas, Flávia e Abrão, para o Hospital Francisca Mendes, que 
inclusive, já haviam realizado os procedimentos cirúrgicos. O décimo primeiro 
orador, vereador Rodrigo Guedes, esclareceu que tinha cem por cento de 
presença física, em todas as sessões da Câmara Municipal de Manaus, frisando que 
renunciaria o seu mandato, se tivesse algum vereador que houvesse ficado mais 
tempo no Plenário do que ele. Reforçou, ainda, que esteve presente na sessão, 
após à morte do seu pai, e inclusive, participou, de forma presencial, de todas as 
sessões virtuais. O décimo segundo orador, vereador Caio André, parabenizou a 

iniciativa do governador Wilson Lima, pela inauguração de mais três Unidades de 
Terapia Intensiva - UTIs, de alta complexidade, no interior do Estado do Amazonas. 
Não havendo mais nenhum vereador inscrito, o Presidente convocou os membros 
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR, para uma reunião após a 
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sessão. E, nada mais havendo a tratar, encerrou a sessão às onze horas e 
dezoito 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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