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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 11/10/2022 

Reunião Ordinária do dia 10 de outubro de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia dez 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; e, eventualmente, pelo vereador Caio 

André Pinheiro de Oliveira, do Partido Social Cristão (PSC); 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; Antônio Almeida Peixoto Filho 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); 

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); Elissandro Amorim Bessa, do 

Solidariedade (SD); François Vieira da Silva Matos, do Partido Verde (PV); 

Francisco Carpegiane Veras de Andrade, 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); Marcelo Augusto da Eira Correa, Lissandro Breval Santiago e Manoel 

Eduardo dos Santos Assis, 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 Elan 

Martins de Alencar, do PROS; e Wanderley Caldeira Monteiro e Marcel Alexandre 

da Silva, do Avante. 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. Em Questão de Ordem, o 

vereador Marcelo Serafim solicitou um minuto de silêncio em memória do pai do 

vereador Lissandro Breval. Após a homenagem, a secretária, vereadora Glória 
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Carratte, leu a Ata da sessão ordinária do dia cinco de outubro do ano em curso. Em 

seguida, o Presidente passou os trabalhos para o PEQUENO EXPEDIENTE, 

anunciando os vereadores inscritos. O primeiro orador, vereador Mitoso, fez 

menção ao mês “Outubro Rosa” e ao “Dia Nacional da Guarda Municipal”, celebrado 

no dia em curso, e, em seguida, falou dos projetos de sua autoria para fortalecer a 

Guarda Municipal de Manaus; rendendo homenagem aos homens e mulheres que 

compunham a corporação. Continuando, pronunciou-se a respeito da BR-319, 

salientando o descaso do poder público com a infraestrutura, responsável pelo 

desabamento de duas pontes, em duas semanas, provocando mortes e deixando 

cidades isoladas em situação de emergência. O segundo orador, vereador 

Kennedy Marques, discorreu sobre a importância do Dia Nacional de Luta contra a 

Violência à Mulher, celebrado no dez de outubro, salientando o crescimento de 

casos no país, principalmente durante a pandemia. O orador falou sobre a 

necessidade da reformulação do Código Penal, para a redução das agressões às 

mulheres; e da criação de políticas públicas, que promovessem a dependência 

financeira das mesmas. Por fim, solicitou às autoridades competentes, para que 

criarem novos mecanismos que combatessem, efetivamente, a situação. O terceiro 

orador, vereador Lissandro Breval, agradeceu as mensagens de condolência pela 

morte de seu pai; e falou sobre a divulgação do governo federal sobre a situação de 

alto risco para a volta da poliomielite, devido à baixa cobertura, em todo o país. O 

orador citou o Projeto de Lei n. 584/2021, de sua autoria, acerca da obrigatoriedade 

do cartão de vacina no ato da matrícula escolar, como uma importante medida de 

atualização, pedindo a seus pares urgência na aprovação da matéria. Finalizando, 

afirmou que todos precisavam se unir, para que doenças erradicadas não 

retornassem, para o bem de todas as crianças. O quarto orador, vereador Caio 

André, mediante a luta da população contra a instalação dos medidores aéreos em 

Manaus, informou que deu entrada em um projeto de lei, na Casa, que acrescentava 

o parágrafo único ao artigo 1.º da Lei n. 2.208/2017, no sentido de proibir a 

instalação de sistemas de medição de energia elétrica, externos ou centralizados, 

fixados nos postes de energia elétrica, ressalvadas as caixas de passagem de 

energia elétrica, transformadores e cabeamento de internet e TV a cabo, desde que 

observado um raio de quinhentos metros entre um e outro, para evitar poluição 

visual. O orador falou sobre o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF 

sobre a falta de competência dos municípios e dos estados em legislar sobre a 

questão da energia elétrica, ressaltando que os vereadores poderiam tratar da 

questão do código de postura do município, atinente à poluição visual. Concluindo, 

afirmou que foi a forma que a CMM encontrou para atender os anseios da 

população, pedindo aos seus pares urgência na tramitação da matéria. O quinto 

orador, vereador Raulzinho, manifestou-se contrário à instalação dos medidores 

aéreos, pedindo celeridade na aprovação da matéria proposta pelo seu antecessor. 

Prosseguindo, ratificou as palavras do vereador Mitoso quanto à responsabilidade 

pública das mortes que aconteceram, em virtude do desabamento da ponte, 

parabenizando os vereadores citados. O vereador Caio André assumiu a 

presidência da Mesa. O sexto orador, vereador Sassá da Construção Civil, 
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relembrou a promessa do vice-presidente Hamilton Mourão, feita em uma das vindas 

a Manaus, logo após o governo Bolsonaro assumir, de que “comeria a própria 

boina”, caso a BR-319 não fosse recuperada; e hipotecou o seu apoio à emenda do 

vereador Caio André. Concluindo, repudiou as ações da empresa Águas de Manaus; 

e falou sobre os prejuízos das Reformas Trabalhista e da Previdência para a vida 

dos trabalhadores. O sétimo orador, vereador João Carlos, destacou a importância 

de a Casa discutir temas relevantes, como o que a ministra da Família, Mulher e 

Direitos Humanos, Cristiane Brito, iria tratar na capital amazonense, no lançamento 

da Campanha Nacional de Enfrentamento à Violência Infanto-Juvenil na internet, 

que seria realizado no dia seguinte, na capital amazonense, no Centro de 

Convenções Vasco Vasques. O orador falou sobre as discussões relevantes que 

aconteceram, na última visita da ministra, a respeito do que vinha acontecendo na 

cidade, no Estado do Amazonas e no Norte do país, em relação à criança e ao 

adolescente. Em seguida, chamou a atenção da população, no sentido de que 

ficasse atenta ao acontecimento, que iria tratar de assuntos relativos à melhoria da 

qualidade de vida do público em questão, citando e defendendo o projeto de lei, de 

sua autoria, que instituía o mês de prevenção, conscientização e combate da 

automutilação. Ao final, salientou, novamente, a realização do supracitado evento. O 

Presidente pediu a recomposição da ordem no plenário, no sentido de que não 

houvesse interferências no discurso de quem estivesse se pronunciando. O oitavo 

orador, vereador Daniel Vasconcelos, manifestou a sua preocupação com os 

dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde – Semsa em relação ao não 

comparecimento da população manauara aos postos de vacinação, para as doses 

de reforço contra covid-19.  Na condição de presidente da Comissão da Casa fez um 

apelo aos vereadores, ao parlamento e à sociedade em geral, para que se 

dirigissem a um dos oitenta e quatro pontos de vacinação, espalhados por toda a 

cidade, a fim de que a pandemia não retornasse com números alarmantes, tendo em 

vista que a imunidade baixava com o tempo e as pessoas que não tomassem a dose 

de reforço ficariam suscetíveis a novas infecções. O nono orador, vereador William 

Alemão, fez um reconhecimento à Secretaria Municipal de Saúde - Semsa, pela 

obtenção do primeiro lugar no ranking entre as capitais brasileiras, pelo desempenho 

nos índices avaliados pelo programa Previne Brasil, por três quadrimestres 

consecutivos, com base no Indicador Sintético Final – ISF, parabenizando a todos os 

envolvidos para a obtenção do sucesso. Continuando, falou sobre a situação da BR-

319, salientando que a rodovia vinha dando sinais de que não recebia manutenção, 

tanto que duas pontes haviam desabado, causando transtornos à população local. O 

orador disse que havia apresentado, no dia cinco de outubro, uma Indicação à 

Prefeitura de Manaus, para que fosse elaborado um mapeamento de todas as 

pontes e passarelas localizadas no município de Manaus, visando à realização da 

manutenção preventiva. O décimo orador, vereador Gilmar Nascimento, fez coro 

ao repúdio manifestado pelo vereador Caio André, em relação aos desmandos que a 

empresa Amazonas Energia cometia no Amazonas, esclarecendo que assim como a 

lei das filas dos bancos, a situação da instalação arbitrária dos medidores aéreos se 

tratava de um caso do direito do consumidor, além do fato de que infringia a lei 
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ambiental, motivos pelos quais, acreditava que o STF não acataria a medida. O 

décimo primeiro orador, vereador Bessa, lamentou o isolamento causado pela 

queda das pontes e o prejuízo do abastecimento das cidades, afirmando que ainda 

não tinha visto ação do governo federal para ajudar as pessoas que foram afetadas; 

e contestou a transferência da sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transporte – Dnit para o estado de Rondônia. Concluindo, o orador discorreu sobre 

os maus serviços prestados pelas concessionárias de energia, água, e empresas de 

internet, afirmando que os órgãos de fiscalização precisavam atuar de forma 

enérgica, para dar respostas à população, que sofria com o descaso. Em Questões 

de Ordem, os vereadores Peixoto, Diego Afonso e Jaildo Oliveira se 

posicionaram contra a mudança da lei, em favor da reeleição da atual Mesa Diretora. 

Em Questão de Ordem, o vereador Rodrigo Guedes informou que o artigo 17 do 

Regimento Interno proibia, expressamente, a reeleição para todos os cargos da 

Mesa Diretora, incluindo o de presidente; e também se posicionou contrário à 

mudança da lei, exigindo a publicidade do documento que estava coletando 

assinaturas de vereadores para tal propósito, tendo em vista que os atos na Casa 

não deveriam ser secretos. Por fim, o orador classificou a ação como imoral e 

antidemocrática, pois já havia sido rechaçada no Supremo Tribunal Federal - STF. 

Em Questão de Ordem, o vereador William Alemão também se pronunciou a 

respeito da mudança da lei, posicionando-se contrário ao documento, e solicitando a 

publicidade do mesmo. Em Questão de Ordem, o vereador Capitão Carpê 

questionou o cumprimento da legislação pelo poder legislativo, salientando o 

contrassenso existente. Em Questão de Ordem, o vereador Éverton Assis 

manifestou seu entendimento contrário ao ato da Mesa Diretora. O Presidente 

informou que a Mesa Diretora não havia recebido nenhum documento, e que 

também não iria compactuar com o ato. Pela Ordem, o vereador Rodrigo Guedes 

pediu preferência à Moção n. 231/2022; e o vereador William Alemão, à Indicação 

n. 605/2022. O Presidente encerrou o expediente em curso, e passou os trabalhos 

para a ORDEM DO DIA. Na PAUTA, foi deliberado, tomou o n. 292/2022 e seguiu 

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

vereador Capitão Carpê Andrade, que “Institui, no Calendário Oficial da Cidade de 

Manaus, o dia 27 de agosto como Dia do aniversário do Conjunto Vila Marinho, 

localizado no Bairro Compensa 3”. Foi deliberado, tomou o n. 296/2022 e seguiu à 

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

vereador Allan Campelo, que “Dispõe sobre a isenção de pagamento de taxa de 

inscrição para pessoas com deficiência (PcD) em eventos esportivos realizados no 

município de Manaus, e dá outras providências”. Foram retirados de pauta, em 

razão da ausência dos autores, o Projeto de Lei, de autoria do vereador 

Wanderley Monteiro, que “Dispõe sobre a instituição da Semana Municipal de 

Conscientização e Combate ao Consumo de Cigarro Eletrônico no município de 

Manaus, e dá outras providências”; e 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 (TVF) no município de Manaus, e dá outras 
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providências”. Foi deliberado, tomou o n. 316/2022 e seguiu à Comissão de 

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

Carvalho, que “Considera de Utilidade Pública o Instituto Social Mãos da 

Amazônia, e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 339/2022 e 

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

do vereador Caio André, que “Institui, no Calendário Oficial da Cidade de Manaus, 

o Dia Municipal do Técnico em Radiologia, a ser celebrado anualmente no dia 8 de 

setembro, e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 344/2022 e seguiu 

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

vereador João Carlos, que “Institui o Mês de Prevenção, Conscientização e 

Combate da Automutilação, e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 

351/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de 

Lei, de autoria do vereador Peixoto, que “Institui diretrizes para o desenvolvimento 

agroalimentar no município de Manaus, no âmbito da Segurança Alimentar e 

Nutricional, e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 300/2022 e 

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

do vereador Mitoso, que “Dispõe sobre incentivo fiscal a ser concedido a empresas 

que realizarem o tratamento térmico de resíduos sólidos para a geração de energia 

elétrica para uso próprio ou de terceiros”. Foi retirado de pauta, em razão da 

ausência do autor, o Projeto de Lei n. 297/2021, de autoria do vereador Fransuá, 

que “Assegura à criança e ao adolescente, cujos responsáveis sejam pessoas com 

deficiência ou com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, a máxima 

prioridade de vaga em unidade da rede pública municipal de ensino mais próxima de 

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

Comissão de Finanças, Economia e Orçamento ao Projeto de Lei n. 568/2021, de 

autoria do vereador Márcio Tavares, subscrito pelos vereadores Peixoto e Raiff 

Matos, que “Institui a Semana de Conscientização sobre o Lixo Eletrônico no 

município de Manaus, e dá outras providências”. O supracitado projeto foi 

aprovado, em segunda discussão, e seguiu à sanção do Prefeito. Discutiram o 

Projeto de Lei n. 479/2021, os vereadores William Alemão, Mitoso e Jaildo 

Oliveira. A seguir, foi aprovado, em segunda discussão, e seguiu à sanção do 

Prefeito, 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”. Foi deferida a 

Indicação n. 606/2022. Foi deferida, ainda, com pedido de destaque, a Indicação 

n. 605/2022, de autoria do vereador William Alemão, que “Indica à Secretaria 

Municipal de Infraestrutura – Seminf a execução do Serviço de Instalação de 

Escada, no Beco Cidadania, localizado na Rua Álvaro Maia, Cidade Nova, 

69095-358”. Foram aprovadas as Moções n. 268 a 300/2022. Discutiram a Moção 

n. 231/2022, os vereadores Rodrigo Guedes, Wallace Oliveira, William Alemão, 

Capitão Carpê, Sassá da Construção Civil, Raulzinho e Amom Mandel; tendo o 

segundo e o sexto manifestado votos contrários à moção. Discutiram, 

novamente, a matéria, os vereadores Rodrigo Guedes e William Alemão; tendo o 

primeiro, solicitado, ainda, que a votação fosse realizada de forma nominal; tendo 

sido o pedido acatado pela Mesa. A seguir, foi rejeitada, com os votos contrários 
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dos vereadores William Alemão, Capitão Carpê, Rodrigo Guedes, Raiff Matos e 

Amom Mandel, a Moção n. 231/2022, de autoria do vereador Rodrigo Guedes. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão às onze horas 

e trinta e quatro minutos. E, para que conste, eu, ............................................... 

(Jacqueline Pinheiro de Lima), 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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PODER LEGISLATIVO

ASSINATURAS DIGITAIS
ANA MARIA DOS SANTOS ROCHA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 634.586.752-72 EM 27/12/2022 11:17:32
ELISSANDRO AMORIM BESSA - VEREADOR - 405.507.372-00 EM 27/12/2022 11:51:03
CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - VEREADOR - 641.056.792-87 EM 27/12/2022 12:13:57
DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 27/12/2022 17:24:14
JACQUELINE PINHEIRO DE LIMA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 201.310.202-00 EM 28/12/2022 09:42:08
JOAO CARLOS DOS SANTOS MELLO - VEREADOR - 074.890.987-77 EM 28/12/2022 10:07:42
DIEGO ROBERTO AFONSO - VEREADOR - 784.440.632-15 EM 28/12/2022 11:51:50
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