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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 20/9/2022 

Reunião Ordinária do dia 19 de setembro de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia dezenove de setembro 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); 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, 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 e Ivo Santos da Silva Neto, do Patriota; Eduardo Assunção Alfaia e João 

Kennedy de Lima Marques, 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); David Valente Reis, 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; Joelson Sales Silva, do Patriota; 

Wanderley Caldeira Monteiro e Marcel Alexandre da Silva, do Avante; Rosinaldo 

Ferreira da Silva, do PMN; e William Robert Lauschner, do Cidadania. 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 catorze de setembro 

do ano em curso. Pela Ordem, o vereador Marcelo Serafim solicitou a inversão de 
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Pauta. O Presidente submeteu à apreciação do Plenário a votação de inversão de 

Pauta; tendo sido aprovada pelos vereadores presentes. Pela Ordem, o vereador 

Raiff Matos solicitou preferência ao Requerimento 4.007/2022; e o vereador Amom 

Mandel, a inclusão na pauta da sessão em curso do Requerimento n. 3.144/2022; 

tendo este, ainda, requerido preferência ao mesmo. O Presidente deferiu todas as 

solicitações, passando, em seguida, os trabalhos para a ORDEM DO DIA. Na 

PAUTA, foi deliberado, tomou o n. 361/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do Executivo Municipal, capeado 

pela Mensagem n. 082/2022, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

conceder o Direito Real de Uso de uma Área de 1.190,60 m² e perímetro de 159,06 

metros lineares, localizada na Rua 73, quadra 154, bairro Cidade Nova, a Fundação 

Amazonas de Alto Rendimento - FAAR”. Foram aprovados os Pareceres 

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

Economia e Orçamento; de Educação; e de Cultura e Patrimônio Histórico, ao 

Projeto de Lei n. 360/2022, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela 

Mensagem n. 081/2022, que “Dispõe sobre os prêmios literários cidade de Manaus, 

institui o valor das premiações, e dá outras providências”. O supracitado projeto foi 

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

lei. Discutiu os Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e 

Redação; de Finanças, Economia e Orçamento; e de Educação, ao Projeto de Lei 

n. 264/2022, a vereadora Prof.ª Jacqueline; tendo esta, ainda, solicitado urgência 

na tramitação da matéria. A seguir, foram aprovados os Pareceres Favoráveis 

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

Orçamento; e de Educação, 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 foi aprovado, em 

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

Ordem, o vereador Rodrigo Guedes pediu preferência ao Requerimento n. 

12.713/2022. Discutiram o Projeto de Lei n. 338/2022, em segunda discussão, os 

vereadores Prof.ª Jacqueline, Mitoso e Prof. Samuel. A seguir, foi aprovado, em 

segunda discussão, e seguiu à sanção do Prefeito, o Projeto de Lei n. 338/2022, 

de autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n. 067/2022, que 

“Altera a Lei n. 202, de 14 de julho de 1993, e dá outras providências. Foi 

deliberado, tomou o n. 027/2022 e seguiu à Comissão Especial de Comendas, o 

Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do vereador Bessa, que “Concede a 

Medalha de Ouro Cidade de Manaus à senhora Bruna Muniz Lopes, e dá outras 

providências”. Foi deliberado, tomou o n. 028/2022 e seguiu à Comissão Especial 

de Comendas, o Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do vereador Prof. 

Samuel, que “Concede a Medalha de Ouro Joaquina Marinho ao senhor José Flávio 

Assen de Carvalho, e dá outras providências”. Foi aprovado o Parecer Favorável 

da Comissão de Educação, ao Projeto de Lei n. 182/2021, de autoria do vereador 

Mitoso, que “Institui o Programa de Orientação sobre a Tutela Animal Responsável 

nas escolas de rede municipal de ensino de Manaus”. O supracitado projeto seguiu 

à Comissão de Meio Ambiente, Recursos Naturais, Sustentabilidade e Vigilância 
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Permanente da Amazônia. Solicitaram subscrição à supracitada matéria, os 

vereadores Peixoto, Kennedy Marques, Prof. Samuel, Márcio Tavares, Glória 

Carratte, João Carlos e Ivo Neto; tendo sido acatadas pelo autor. Foi aprovado o 

Parecer Favorável da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento, ao Projeto 

de Lei n. 335/2021, de autoria do vereador Márcio Tavares, subscrito pelos 

vereadores Amom Mandel, João Carlos e Raiff Matos, que “Dispõe sobre 

disponibilização das concessionárias de serviços públicos a oferecerem a opção de 

pagamento antes da suspensão do serviço no âmbito do município de Manaus, e dá 

outras providencias”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de Defesa do 

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

Lei n. 418/2021, de autoria do vereador William Alemão, que “Faculta aos 

estabelecimentos comerciais a disponibilização, por meio de QR Code, dos 

dispositivos exigidos por Leis Municipais, e dá outras providencias”. Foi aprovado o 

Parecer Favorável da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento, ao Projeto 

de Lei n. 583/2021 e Emenda 001, de autoria do vereador Ivo Neto, que “Institui a 

Semana Municipal de Incentivo ao Programa Família Acolhedora no âmbito do 

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

Comissão de Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso. Foi aprovado o 

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

Lei n. 119/2022 e Emenda 001, de autoria do vereador Caio André, subscrito 

pelos vereadores Amom Mandel, Bessa, João Carlos, Peixoto, Wallace Oliveira e 

William Alemão, que “Dispõe sobre a adoção do Tucunaré como símbolo da Pesca 

Esportiva do município de Manaus, estabelece áreas de conservação, proíbe o seu 

abate em época de reprodução, e dá outras providências”. Solicitou subscrição à 

matéria, o vereador Mitoso; tendo sido acatada pelo autor. A seguir, o supracitado 

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

Parecer Favorável da Comissão de Educação, ao Projeto de Lei n. 451/2021, de 

autoria do vereador Daniel Vasconcelos, subscrito pela vereadora Yomara Lins, 

que “Dispõe sobre Programa Pintando a Escola na rede pública municipal de ensino 

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

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

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

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”. Foi aprovado, em segunda 

discussão, e seguiu à sanção do Prefeito, Projeto de Lei n. 320/2021, de autoria 

do vereador Kennedy Marques, subscrito pelo vereador David Reis, que “Institui 

a Semana de Proteção e bem-estar Animal no município de Manaus”. Foram 

deferidas as Indicações n. 501 a 510/2022; e aprovada a Moção n. 260/2022. 

Discutiram o Requerimento n. 4.007/2022, os vereadores Raiff Matos e Gilmar 

Nascimento. A seguir, foi aprovado o Requerimento n. 4.007/2022, de autoria do 

vereador Raiff Matos. Discutiu o Requerimento n. 3.144/2022, o vereador Amom 

Mandel; tendo este, ainda, solicitado a leitura do teor do mencionado requerimento. 

Após a leitura, foi aprovado o Requerimento n. 3.144/2022, de autoria do vereador 
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Amom Mandel. Foi concedido o pedido de vista, solicitado pelo vereador 

Fransuá, ao Requerimento n. 12.713/2022, de autoria do vereador Rodrigo 

Guedes. Foi aprovado o Requerimento n. 6.429/2022, de autoria do vereador 

Fransuá. Em seguida, o Presidente passou os trabalhos para o PEQUENO 

EXPEDIENTE, destacando os inscritos. O primeiro orador, vereador Sassá da 

Construção Civil, informou que recebeu uma denúncia de que, no dia anterior, dois 

jovens retornavam de um banho, num carro de aplicativo, e foram abordados por 

uma viatura da Força Tática, tendo um dos policiais confiscado o celular de um dos 

jovens, exigindo a senha do aparelho e bloqueado o mesmo. Continuando, o orador 

alegou que o procedimento adotado pelos policiais foi um crime, e que iria levar o 

caso às autoridades competentes, para que estas averiguassem a denúncia e 

tomassem as devidas providências em relação à conduta dos policiais. 

Prosseguindo, falou sobre as inúmeras denúncias de trabalhadores de vários 

segmentos, de que não estavam mais recebendo o Programa de Integração Social – 

PIS; e sobre as inúmeras denúncias de que empresas do Distrito Industrial estavam 

fazendo contratos com trabalhadores, para que estes trabalhassem por apenas três 

meses, e em seguida, eram exonerados, ficando sem receber os direitos 

trabalhistas. Ao final, o orador solicitou ao Ministério Público do Trabalho – MPT e ao 

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, para que fiscalizassem as denúncias. O 

segundo orador, vereador Rodrigo Guedes, criticou a Prefeitura de Manaus, pelo 

descaso e abandono com os permissionários do shopping Phelippe Daou e das 

galerias Espírito Santo e dos Remédios, cobrando mais ações, por parte do poder 

público, com o intuito de melhorar a rotatividade das pessoas nos locais. 

Continuando, o orador mencionou que havia sido aprovada na Casa, uma 

propositura isentando os permissionários da taxa de iluminação pública – medida 

esta, que vinha sendo descumprida - apelou ao Executivo Municipal, que desse 

prioridade às galerias populares, tendo em vista, que quase mais de cinco mil 

famílias estavam com dificuldade de vender os seus produtos, devido ao pequeno 

fluxo de pessoas nos locais. Prosseguindo, pediu, publicamente, ao governador 

Wilson Lima, a disponibilização de um posto do Departamento Estadual de Trânsito 

do Amazonas – Detran/AM, no supracitado shopping, frisando que era um dos 

principais anseios dos permissionários; solicitou o apoio do vereador Caio André, 

para que interviesse junto ao Executivo Estadual, na viabilização do pedido; 

informou que encaminharia uma indicação ao chefe do Executivo Estadual, 

solicitando a instalação do posto, no mencionado shopping; e pediu, também, à 

Prefeitura de Manaus, a convocação dos quinhentos e quarenta e quatro 

professores do cadastro reserva, face à existência de vagas. Finalizando, apelou, 

novamente, ao prefeito de Manaus, David Almeida, para que fosse revista, 

imediatamente, a taxa de esgoto na cidade de Manaus. O terceiro orador, vereador 

Bessa, cobrou à Prefeitura de Manaus, em nome dos comerciantes do Centro da 

cidade, uma explicação para a demora da execução da obra na cratera que abriu, na 

Avenida Sete de Setembro, bem como, uma solução para o problema que estava 

causando prejuízos ao comércio. Cobrou, ainda, à Prefeitura de Manaus, a 

finalização dos serviços de infraestrutura de algumas ruas no bairro Santa Etelvina, 
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serviços esses, que não foram finalizados. Encerrando, cobrou, ainda, dos 

Executivos Estadual e Municipal, a realização de serviços asfálticos nos ramais da 

zona Rural do município de Manaus. O quarto orador, vereador Caio André, 

registrou que o Amazonas encerrou a sua participação nos Jogos da Juventude, no 

último final de semana, tendo conquistado o décimo sexto lugar no ranking de 

medalhas em nível nacional, conquistando duas de ouro, quatro de prata e doze de 

bronze. Continuando, disse que o baixo rendimento dos atletas se deu por conta do 

abandono ao esporte, principalmente, na cidade de Manaus, com a extinção da 

Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer – Semjel, pela pandemia e pela 

falta de apoio das federações esportivas. O orador falou sobre a importância da 

criação da Fundação Manaus Esporte, para o desenvolvimento dos atletas na 

cidade de Manaus; sobre a importância da expansão dos programas de incentivo ao 

esporte, não só na cidade de Manaus, mas em todos os municípios do Estado; e 

cobrou, ainda, a reativação do Centro de Treinamento de Alto Rendimento do 

Estado do Amazonas, ressaltando a relevância da reativação deste para os atletas. 

Concluindo, chamou a atenção dos governantes para a importância, não só do 

desporto comunitário, na iniciação desportiva e educacional, mas também, do 

esporte de alto rendimento. O Presidente parabenizou o seu antecessor pelo 

pronunciamento. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a 

sessão às dez horas e trinta 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 12:00:17
DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 07/10/2022 15:31:21
ANA MARIA DOS SANTOS ROCHA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 634.586.752-72 EM 28/09/2022 20:43:03
ELISSANDRO AMORIM BESSA - VEREADOR - 405.507.372-00 EM 29/09/2022 10:37:47
WALLACE FERNANDES OLIVEIRA - VEREADOR - 192.566.802-97 EM 29/09/2022 11:25:52
CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - VEREADOR - 641.056.792-87 EM 29/09/2022 13:06:18
DIEGO ROBERTO AFONSO - VEREADOR - 784.440.632-15 EM 29/09/2022 14:16:11
JOAO CARLOS DOS SANTOS MELLO - VEREADOR - 074.890.987-77 EM 29/09/2022 15:22:45
EDUARDO ASSUNCAO ALFAIA (CONCORDÂNCIA)  - VEREADOR - 651.106.502-25 EM 29/10/2022 20:55:35
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