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DIRETORIA LEGISLATIVA 

SERVIÇO DE ATAS 
LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 22/8/2022 

Reunião Ordinária do dia 17 de agosto de 2022 

Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia dezessete 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 pelos vereadores Carmem Glória Almeida Carratte, do 

Partido Liberal (PL); Elissandro Amorim Bessa, do Solidariedade (SD); e João 

Carlos dos Santos Mello, do Republicanos (REP). PRESENTES, ainda, os 

vereadores Allan Campelo da Silva, Caio André Pinheiro de Oliveira e Daniel 

Amaral Vasconcelos, do Partido Social Cristão (PSC); Amom Mandel Lins Filho e 

William Robert Lauschner, do Cidadania; Antônio Almeida Peixoto Filho,  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); 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); 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); e Thaysa 

Lippy Silva de Souza, do Progressistas (PP). JUSTIFICADA a ausência dos 

vereadores Elan Martins de Alencar, do PROS; e Yomara Jesuína Lins Rodrigues, 

do PRTB. Havendo quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o 

Presidente declarou aberta a reunião, e na sequência, a secretária, vereadora 

Glória Carratte, leu a Ata da sessão ordinária do dia dezesseis de agosto do ano em 

curso. Pela Ordem, o vereador Marcelo Serafim solicitou a inversão de Pauta, em 

razão da propositura do Executivo Municipal, que constava na pauta da sessão em 

curso, referente à estrutura organizacional da Controladoria Geral do Município – 
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CGM; pedindo, ainda, antecipadamente, urgência à mencionada matéria, bem como, 

se o seu pedido fosse deferido, a suspensão da sessão, após a apreciação da 

matéria mencionada por ele, para a reunião conjunta das Comissões, com o 

propósito de analisarem à matéria, a fim de que fosse aprovada no dia em curso. O 

Presidente submeteu à apreciação do Plenário o pedido de inversão de Pauta, que 

foi aprovada pelos vereadores presentes. Pela Ordem, o vereador Raiff Matos 

pediu a sua subscrição ao Requerimento n. 11.360/2022, de autoria da vereadora 

Yomara Lins, bem como, preferência ao mesmo. Pela Ordem, o vereador William 

Alemão pediu preferência ao Requerimento n. 11.008/2022. O Presidente deferiu 

os pedidos e informou que após a realização da pauta, suspenderia os trabalhos 

para a reunião conjunta das Comissões, em atendimento à reinvindicação do líder 

do Prefeito, na Casa, Marcelo Serafim. Em seguida, o Presidente passou os 

trabalhos para a ORDEM DO DIA. Na PAUTA, foi deliberado, tomou o n. 330/2022 

e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em regime de urgência, 

aprovada pelo Plenário, com o voto contrário do vereador Amom Mandel, o 

Projeto de Lei, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n. 

071/2022, que “Dispõe sobre a estrutura organizacional da Controladoria Geral do 

Município (CGM), e dá outras providências”. Pela Ordem, o vereador Peixoto 

solicitou que fosse realizada uma extrapauta, no dia em curso, para a apreciação e 

aprovação do projeto de lei, referente ao Dia Municipal de Conscientização e 

Proteção ao Ciclista aos ciclistas, tendo em vista que no dia dezenove de agosto era 

celebrado o Dia Nacional do Ciclista. Foi deliberado, tomou o n. 331/2022 e seguiu 

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

Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n. 072/2022, que “Institui o Diário 

Oficial Eletrônico no município de Manaus, e dá outras providências”. Foi 

deliberado, tomou o n. 332/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, o Projeto de Lei, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela 

Mensagem n. 073/2022, que “Transfere o Departamento de Administração e 

Articulação Institucional do Comércio Popular, constante na Lei n. 2.337, de 12 de 

setembro de 2018, para a Lei n. 2.370, de 30 de novembro de 2018, e dá outras 

providências”. Foi deliberado, tomou o n. 151/2022 e seguiu à Comissão de 

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

Guedes, que “Declara como Patrimônio Cultural Imaterial do município de Manaus o 

Festival Folclórico Marquesiano”. Solicitou subscrição à supracitada matéria, o 

vereador Caio André; tendo sido acatada pelo autor. Foi deliberado, tomou o n. 

271/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de 

Lei, de autoria do vereador Bessa, que “Altera os artigos 18 e 19, da Lei n. 2.553, 

de 17 de dezembro de 2019, e os artigos 8.º, 9.º e 15 do Decreto n. 4.749, de 13 de 

fevereiro de 2020, para fins de excluir a exigência de apresentação de documento 

de identificação da entidade organizativa da profissão de taxista para fins de 

renovação anual e de transferência da permissão para prestação de serviços na 

cidade de Manaus”. Foi deliberado, tomou o n. 258/2022 e seguiu à Comissão de 

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

Alfaia, que “Garante ao consumidor o direito à suspensão do serviço de 
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abastecimento de água por tempo indeterminado, e dá outras providências”. 

Solicitaram subscrição à supracitada matéria, os vereadores Peixoto, Caio André, 

Kennedy Marques, William Alemão, Prof. Samuel, Mitoso, Marcel Alexandre e 

Rodrigo Guedes. Foi retirado de pauta, em razão da ausência do autor, o Projeto 

de Lei, de autoria do vereador João Carlos, que “Institui o Dia Municipal dos 

Grupos Voluntários de Ações Sociais, e dá outras providências”. Foi aprovado o 

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

Lei n. 264/2022, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n. 

057/2022, que “Altera a Lei n. 2.299, de 26 de março de 2018, e dá outras  

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

Orçamento. Foram aprovados os Pareceres Favoráveis das Comissões de 

Constituição, Justiça e Redação; e de Educação, ao Projeto de Lei n. 298/2022, de 

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

dá outras providências. O supracitado projeto foi aprovado, em primeira 

discussão, e seguiu à segunda discussão, na forma da lei. Foi deliberado, 

tomou o n. 284/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o 

Projeto de Lei, de autoria da vereadora Prof. Jacqueline, que “Insere inciso novo 

no art. 1.º da Lei n. 2.195, de 29 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o ensino 

de temas transversais de educação nas escolas da rede pública municipal de 

ensino”. Solicitaram subscrição à supracitada matéria, os vereadores Marcel 

Alexandre, Prof. Samuel e Kennedy Marques. Discutiram o Parecer Favorável 

da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao Projeto de Lei n. 501/2021, os 

vereadores Caio André, Marcel Alexandre, Prof. Samuel, Ivo Neto, Joelson Silva 

e Peixoto; tendo o primeiro, o segundo, o terceiro e o quinto, solicitado, ainda, 

subscrição à matéria. Solicitaram, ainda, subscrição à matéria, os vereadores 

Kennedy Marques, Raulzinho e William Alemão; tendo sido acatadas pelo autor. 

Pela Ordem, o vereador Amom Mandel assegurou que todo vereador tinha a 

prerrogativa de participar das discussões em plenário, inclusive, sobre que tratavam 

de regime de urgência, relembrando ao Presidente que, a violação da prerrogativa 

de qualquer vereador de discutir – como havia ocorrido com ele – poderia acarretar 

a nulidade e o retorno à tramitação de qualquer projeto. E, por conta disso, solicitou 

ao Presidente para que corrigisse o erro e retomasse a discussão do primeiro item 

da pauta, como deveria ocorrer, não por capricho, mas por se tratar de uma 

prerrogativa legalmente concedida a ele.  O Presidente esclareceu ao seu 

antecessor que a matéria mencionada por ele não estava em discussão, mas sim, o 

pedido de urgência; no entanto, teria o seu momento de discussão, e por isso, 

tratava-se de matéria vencida. Pela Ordem, o vereador Marcelo Serafim esclareceu 

que era um parlamentar que mantinha a calma, a tranquilidade, a decência e o 

respeito entre os seus colegas o tempo todo, mas não podia admitir que naquele 

momento, os parlamentares, se submetessem ao “capricho” do vereador Amom 

Mandel, porque o vereador era sabedor de que o projeto tinha o momento certo para 

ser discutido, sendo que o vereador estava acostumado a chegar no Plenário e fazer 

esse tipo de coisa, de querer expor os seus colegas. Solicitou, ainda, ao Presidente, 

para que disponibilizasse a ele, o horário de chegada de todos os vereadores, 

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 78DEC8C4000D89E4 . CONSULTE EM https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador

2022.10000.10304.9.031436 (página 3)



 

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850 – São Raimundo  

Manaus – AM / CEP: 69027-020 
Tel.: 3303-xxxx 

www.cmm.am.gov.br 

 

conforme constava no painel eletrônico, porque via o vereador Amom Mandel 

chegar, quase todos os dias, depois das nove horas e vinte minutos, e postava fotos 

nas redes sociais, dizendo que não tinha ninguém no plenário. Ao final, disse ainda, 

que o vereador tinha que respeitar os parlamentares, e não iria admitir que por um 

“capricho eleitoral” de quem queria se promover o tempo inteiro, a imagem da Casa 

fosse exposta, e não temia represálias de blogs pagos e apoiadores do vereador 

Amom Mandel. Pela Ordem, o vereador Amom Mandel falou que era perceptível o 

incômodo dos vereadores em relação às suas publicações que tratavam da 

pontualidade e frequência no Plenário, afirmando que o vereador Marcelo Serafim 

cometeu crimes de injúria, calúnia e difamação, quando afirmou que ele pagava 

blogs, desafiando o mesmo a provar o que havia falado. Prosseguindo, ressaltou 

que os parlamentares eram homens públicos e as sessões plenárias não eram 

privadas, ratificando que assinava a presença antes do início da sessão, e estava 

sempre presente nas grandes discussões, para que não fossem aprovados projetos 

de lei, de forma açodada. Registrou, ainda, que queria discutir o pedido de urgência, 

sendo o único que se opôs ao mesmo, no sentido de obter esclarecimentos 

importantes, posicionando-se contra o deboche de alguns vereadores. Concluindo, 

disse que foi legitimamente eleito pelos votos da população, que não foram 

comprados, e o vereador Marcelo Serafim não deveria tomar como base a forma 

como agia numa eleição, afirmando que não devia explicações ao mesmo. A seguir, 

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

Redação, ao Projeto de Lei n. 501/2021, de autoria do vereador Peixoto, que 

“Institui a Semana do Paradesporto no âmbito do município de Manaus, e dá outras 

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

Orçamento. Foi aprovado, em segunda discussão, e seguiu à sanção do 

Prefeito, o 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”. Foi aprovado, em 

segunda discussão, e seguiu à sanção do Prefeito, o Projeto de Lei n. 543/2021, 

de autoria do vereador Kennedy Marques, subscrito pelos vereadores David Reis, 

Eduardo Alfaia, João Carlos, Marcel Alexandre, Peixoto, Prof. Samuel, Raiff 

Matos, William Alemão e Yomara Lins, que “Declara o Studio Atelier Cláudio 

Andrade como Patrimônio Artístico e Cultural de Natureza Material do Município de 

Manaus, e dá outras providências”. Às dez horas e sete minutos, o Presidente 

suspendeu a sessão, para a reunião conjunta das Comissões. Na reabertura, às 

onze horas e vinte e dois minutos, o Presidente deu continuidade aos trabalhos. Na 

EXTRAPAUTA, discutiu os Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, 

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

Públicas, ao Projeto de Lei n. 330/2022, o vereador Amom Mandel. A seguir, 

foram aprovados os Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça 

e Redação; de Finanças, Economia e Orçamento; e de Serviço e Obras Públicas, ao 

Projeto de Lei n. 330/2022, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela 

Mensagem n. 071/2022, que “Dispõe sobre a estrutura organizacional da 

Controladoria-Geral do Município (CGM), e dá outras providências”. Discutiram o 
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Projeto de Lei n. 330/2022, em discussão única, os vereadores Amom Mandel, 

Rodrigo Guedes, Marcelo Serafim e Sassá da Construção Civil; tendo o 

primeiro, encaminhado o voto favorável à matéria, e contrário à tramitação em 

regime de urgência à matéria. Após, o supracitado projeto foi aprovado, em 

discussão única, e seguiu à sanção do Prefeito. Foram aprovados os Pareceres 

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

Economia e Orçamento; e de Serviço e Obras Públicas, ao Projeto de Lei n. 

331/2022, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n. 

072/2022, que “Institui o Diário Oficial Eletrônico no município de Manaus, e dá 

outras providências”. O supracitado projeto foi aprovado, e primeira discussão, e 

seguiu à segunda discussão, na forma da lei. Foram aprovados os Pareceres 

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

Economia e Orçamento; e de Serviço e Obras Públicas, ao Projeto de Lei n. 

332/2022, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n. 

073/2022, que “Transfere o Departamento de Administração e Articulação 

Institucional do Comércio Popular, constante na Lei n. 2.337, de 12 de setembro de 

2018, para a Lei n. 2.370, de 30 de novembro de 2018, e dá outras providências”. 

Discutiram o Projeto de Lei n. 332/2022, em primeira discussão, os vereadores 

William Alemão, Rodrigo Guedes, Caio André e Bessa. A seguir, o supracitado 

projeto foi aprovado, em primeira discussão, e seguiu à segunda discussão, na 

forma da lei. Foi deliberado, tomou o n. 285/2022 e seguiu à Comissão de 

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

Carlos, que “Institui o Dia Municipal dos Grupos Voluntários de Ações Sociais, e dá 

outras providências”. Foram aprovados os Pareceres Favoráveis das Comissões 

de Transporte, Mobilidade Urbana e Acessibilidade; de Turismo, Indústria, Comércio, 

Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda; e de Esportes, ao Projeto de Lei 

n. 565/2021, de autoria do vereador Peixoto, que “Institui, no âmbito do Município 

de Manaus, o Dia Municipal de Conscientização e Proteção ao Ciclista, e dá outras 

providências”. O supracitado projeto foi aprovado, em primeira discussão, e 

seguiu à segunda discussão, na forma da lei. Foram deferidas as Indicações n. 

427 a 435/2022; aprovada a Moção n. 203/2022; e aprovados os Requerimentos 

n. 10.952/2022, de autoria do vereador Bessa; e n. 11.360/2022, de autoria da 

vereadora Yomara Lins, subscrito pelo vereador Raiff Matos. Pela Ordem, o 

vereador William Alemão indagou à Mesa a respeito do Requerimento n. 

11.008/2022, para o qual havia solicitado preferência no início da sessão. O 

Presidente informou ao vereador de que o requerimento mencionado por ele já 

havia sido aprovado, no dia quinze do corrente mês. Nada mais havendo a 

tratar, o Presidente encerrou a sessão às onze horas e quarenta e oito 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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