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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 16/8/2022 

Reunião Ordinária do dia 15 de agosto de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia quinze 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, pelo vereador Caio André Pinheiro de Oliveira, do 

Partido Social Cristão (PSC); 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 (União); 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); 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, 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 Jander de Melo Lobato, do PSB; e Rosivaldo Oliveira 

Cordovil, do PSDB. Havendo quórum regimental e invocando a proteção de 

Deus, o Presidente, 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 dez de agosto do ano em curso. Após a leitura, Em Questão de Ordem, o 

vereador Marcelo Serafim registrou que havia solicitado à Presidência da Casa, 
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para que descontasse nos seus vencimentos, a sua ausência no dia dez de agosto 

do corrente ano; e pediu a inversão de Pauta. 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. 

6.878/2022; o vereador Peixoto solicitou um minuto de silêncio, em homenagem ao 

ciclista Firmino da Conceição Silva, que foi morto por atropelamento, na avenida do 

Futuro, no último final de semana; e o vereador Amom Mandel pediu preferência ao 

Requerimento n. 2.619/2022. Em seguida, o Presidente solicitou a todos um minuto 

de silêncio, pela morte do senhor Firmino. Após a homenagem, prestou 

condolências à família do falecido, e, em seguida, passou os trabalhos para a 

ORDEM DO DIA. Na PAUTA, foi deliberado, tomou o n. 315/2022 e seguiu à 

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

Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n. 60/2022, que “Altera a Lei n. 

808, de 11 de novembro de 2004, e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou 

o n. 165/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto 

de Lei, de autoria do vereador Amom Mandel, que “Cria a campanha Maio Roxo, 

que dispõe sobre ações de sensibilização e defesa dos direitos dos portadores de 

doenças inflamatórias intestinais, e institui o Dia Municipal da Doença Inflamatória 

Intestinal no âmbito do município de Manaus”. Foi deliberado, tomou o n. 311/2022 

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

autoria do vereador Diego Afonso, que “Dispõe sobre a criação do Programa IPTU 

Verde no município de Manaus”. Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 265/2022, de autoria do 

Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n. 058/2022, que “Altera a Lei n. 

1.448, de 20 de abril de 2010, e dá outras providências. O supracitado projeto 

seguiu Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Foi aprovado o Parecer 

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

543/2021, de autoria do vereador Kennedy Marques, subscrito pelo vereador 

David Reis, que “Declara o Studio Atelier Cláudio Andrade como Patrimônio 

Artístico e Cultural de Natureza Material do município de Manaus, e dá outras 

providências”. Solicitaram subscrições à matéria, os vereadores Raiff Matos, 

Peixoto, William Alemão, Prof. Samuel, Eduardo Alfaia, João Carlos, Yomara 

Lins e Marcel Alexandre; tendo sido acatadas pelo autor. O supracitado projeto foi 

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

lei. Foi deliberado, tomou o n. 253/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Marcel Alexandre, que 

“Institui a Campanha Municipal Permanente de Combate ao Abandono Afetivo de 

Idosos, e dá outras providências”. Solicitaram subscrições à supracitada matéria, 

os vereadores Amom Mandel, Yomara Lins, Peixoto, Prof. Samuel, Raiff Matos, 

Mitoso, Kennedy Marques, Caio André, Wallace Oliveira, João Carlos, William 

Alemão, Capitão Carpê e Márcio Tavares; tendo sido acatadas pelo autor. Foi 

aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento 

à Emenda 001, ao Projeto de Lei n. 038/2021, de autoria do vereador Prof. 

Samuel, que “Dispõe sobre a proibição da comercialização de tampas de poços de 
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visitas, hidrômetros e fios de cobre no âmbito do município de Manaus, e dá outras 

providências”. Discutiu o Projeto de Lei n. 038/2021, em segunda discussão, o 

vereador Mitoso; tendo este, ainda, solicitado subscrição à matéria, que foi 

acatada pelo autor. Às nove horas e quarenta e sete minutos, o Presidente 

solicitou a todos que evacuassem o Plenário, em razão do sinal sonoro de incêndio 

ter sido acionado, suspendendo a sessão. Na reabertura, às dez horas e quatro 

minutos, o Presidente deu continuidade aos trabalhos. Discutiram, ainda, o Projeto 

de Lei n. 038/2021, em segunda discussão, os vereadores Raulzinho, Peixoto, 

William Alemão, Éverton Assis, Fransuá, Capitão Carpê, Bessa, Allan Campelo, 

Marcel Alexandre e Prof. Samuel; tendo, o segundo e o sexto, solicitado, ainda, 

subscrições à matéria. A seguir, o supracitado projeto foi aprovado, em segunda 

discussão, e seguiu à sanção do Prefeito. Foi deliberado, tomou o n. 287/2022 e 

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

da vereadora Thaysa Lippy, que “Dispõe sobre a utilização do Símbolo 

Internacional de Acessibilidade, criado pela Organização das Nações Unidas - ONU, 

no município de Manaus, e dá outras providências”.  Foi aprovado o Parecer 

Favorável da Comissão Especial de Comendas, ao Projeto de Decreto Legislativo 

n. 021/2022, de autoria do vereador Márcio Tavares, que “Concede a Medalha de 

Ouro Gilberto Mestrinho, na área do Meio Ambiente, ao Procurador Titular da 

Coordenadoria do Meio Ambiente do Ministério Público de Contas do Amazonas, Sr. 

Ruy Marcelo Alencar de Mendonça”.  Solicitaram subscrições à matéria, os 

vereadores Amom Mandel, Yomara Lins, João Carlos, Peixoto e Wallace 

Oliveira. A seguir, o supracitado projeto foi aprovado, em discussão única, e 

promulgado, transformando-se no Decreto Legislativo n. 581, de 15 de agosto 

de 2022. O Presidente informou que o alarme foi acionado, porque a manutenção 

da Casa realizava um trabalho em uma das salas do prédio e algumas faíscas 

propagadas dispararam o dispositivo. Foi aprovado o Parecer Favorável da 

Comissão Especial de Comendas, ao Projeto De Decreto Legislativo n. 023/2022, 

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”. O supracitado projeto foi aprovado, em discussão única, e 

promulgado, transformando-se no Decreto Legislativo n. 582, de 15 de agosto 

de 2022. Foram deferidas as Indicações n. 422 e 425/2022; e aprovada a Moção 

n. 202/2022. Foi concedido o pedido de vista, solicitado pelo vereador Allan 

Campelo, ao Requerimento n. 6.878/2022, de autoria do vereador Raiff Matos. 

Foram concedidos, ainda, os pedidos de vistas, solicitados pelos vereadores 

Marcelo Serafim e Rodrigo Guedes, ao Requerimento n. 2.619/2022, de autoria 

do vereador Amom Mandel. Exaurida a Pauta, o Presidente passou os trabalhos 

para o PEQUENO EXPEDIENTE. O primeiro orador, vereador Bessa, em nome da 

cultura popular do Amazonas, cobrou, novamente, à Fundação Municipal de Cultura, 

Turismo e Eventos – Manauscult, a inclusão dos Bois-bumbás Garantido e 

Caprichoso, no evento “Eu sou Manaus - Passo a Paço 2022”. O segundo orador, 

vereador Rodrigo Guedes, exibiu imagens, através de vídeo, da Avenida do Futuro, 

local onde o Sr. Firmino Silva foi atropelado por um veículo (picape) que estava 
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acima da velocidade permitida, frisando que a vítima foi o trigésimo terceiro ciclista 

que teve a vida ceifada, na cidade de Manaus, nos últimos cincos anos; e cobrou a 

implantação de uma ciclovia, na mencionada avenida. Ressaltou, ainda, que 

Manaus tinha a pior infraestrutura cicloviária do Brasil e nenhuma campanha de 

respeito ao ciclista era realizada na cidade; e questionou sobre quantas mortes 

seriam necessárias para que a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal 

de Mobilidade Urbana – Immu, colocasse ordem no trânsito da cidade, pelos mais 

vulneráveis, que eram os pedestres e os ciclistas. Disse, ainda, que a cidade de 

Manaus, era uma cidade pensada, infelizmente, apenas para carros, e não para os 

cidadãos que não tinham automóveis, e que os “Silvas” eram cada vez mais 

humilhados na cidade e suas vidas eram colocadas em risco, e muitos deles, 

infelizmente, perderam suas vidas, pela desídia e pela inércia da Prefeitura de 

Manaus, sendo cumplice das mortes que estavam acontecendo. Finalizando, cobrou 

à Prefeitura de Manaus, que fizesse algo digno para a gestão do trânsito de Manaus, 

de uma vez por todas, para que não houvesse mais famílias chorando por seus 

entes queridos. O vereador Caio André assumiu a presidência dos trabalhos. O 

terceiro orador, vereador Wallace Oliveira, discordou da fala do seu antecessor, 

de que a responsabilidade direta pelas mortes no trânsito fosse do prefeito David 

Almeida. Continuando, falou sobre as impunidades ocorridas no trânsito da cidade 

de Manaus, salientando que as leis e ferramentas existentes como punição 

deveriam ser mais severas e eficazes; e frisando que a vida de uma pessoa morta 

em via pública, numa audiência de custódia, estava custando três salários mínimos. 

O orador defendeu a implantação de mecanismos eficazes para colocar os infratores 

na cadeia; e solidarizou-se com a família do Sr. Firmino, frisando que o mesmo foi 

atropelado numa ciclofaixa por um veículo que estava acima da velocidade 

permitida. Concluindo, manifestou indignação contra à atitude de pessoas que 

dirigiam de forma imprudente e alcoolizadas, causando acidentes e ceifando vidas 

de pessoas inocentes. O vereador Wallace reassumiu a presidência dos trabalhos. 

O quarto orador, vereador William Alemão, registrou o início da temporada de 

pesca esportiva na cidade de Manaus, bem como, o volume de turistas que 

chegavam à cidade, por conta do evento; destacando a importância deste, para a 

economia, em todas as esferas. Registrou, em seguida, a realização da Primeira 

Feira de Pesca Internacional, na cidade de Manaus, que aconteceria no Centro de 

Convenções do Amazonas Vasco Vasques, nos dias dezoito, dezenove e vinte, do 

corrente mês. Encerrando, falou sobre a importância do turismo de eventos para o 

estado do Amazonas e para a cidade de Manaus, eventos estes, que causavam 

impacto econômico, a exemplo do Festival de Parintins e da apresentação de 

grandes bandas. O Presidente reiterou a importância da pesca esportiva na cidade 

de Manaus. O quinto orador, vereador Peixoto, irmanou-se aos ciclistas que 

protestaram, no último final de semana, em decorrência do atropelamento e morte 

do ciclista Firmino Silva. O orador frisou que, do ponto de vista técnico, Manaus 

estava entre as capitais brasileiras, em último lugar na infraestrutura cicloviária, 

defendendo a importância e a necessidade de se tratar a mobilidade urbana com 

mais profundidade, e principalmente, da importância do uso da bicicleta em 
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sociedade. Continuando, enfatizou que o ciclista foi atropelado em uma ciclofaixa, 

levando a crer que, mesmo existindo uma infraestrutura cicloviária, faltava também a 

sensibilidade e a educação dos condutores de automotivos, mencionando que a falta 

de educação no trânsito, bem como, o desrespeito às leis de trânsito eram terríveis, 

divulgando um vídeo com imagens de condutores de veículos avançando numa área 

sinalizada para ciclistas. Ao final, lamentou por mais uma vida ceifada e defendeu 

um trânsito mais humanizado.  O sexto orador, vereador Caio André, falou sobre a 

rodada da série B do Campeonato Brasileiro, ocorrida no último final de semana, 

destacando a evolução do futebol amazonense nos últimos quatros anos, com o 

apoio do Governo do Estado. Ressaltou, ainda, a vitória do Amazonas Futebol 

Clube, no dia anterior, por meio da qual havia se classificado para as Quartas de 

Final do Campeonato Brasileiro da série D. Nada mais havendo a tratar, o 

Presidente encerrou a sessão às onze horas e vinte e seis 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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PODER LEGISLATIVO

ASSINATURAS DIGITAIS
CARMEM GLORIA ALMEIDA CARRATTE - VEREADOR - 115.263.602-25 EM 03/10/2022 11:58:47
DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 07/10/2022 15:25:46
ANA MARIA DOS SANTOS ROCHA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 634.586.752-72 EM 28/09/2022 19:56:19
ELISSANDRO AMORIM BESSA - VEREADOR - 405.507.372-00 EM 29/09/2022 10:39:44
WALLACE FERNANDES OLIVEIRA - VEREADOR - 192.566.802-97 EM 29/09/2022 11:23:05
CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - VEREADOR - 641.056.792-87 EM 29/09/2022 13:07:23
DIEGO ROBERTO AFONSO - VEREADOR - 784.440.632-15 EM 29/09/2022 14:11:49
JOAO CARLOS DOS SANTOS MELLO - VEREADOR - 074.890.987-77 EM 29/09/2022 15:25:13
EDUARDO ASSUNCAO ALFAIA (CONCORDÂNCIA)  - VEREADOR - 651.106.502-25 EM 29/10/2022 20:57:04
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