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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 5/4/2022 

Reunião Ordinária do dia 4 de abril de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia quatro de abril 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, pelos vereadores 
Wallace Fernandes de Oliveira, do Partido Republicano da Ordem Social (PROS); e 
Caio André Pinheiro de Oliveira, do Partido Social Cristão (PSC); secretariada pelos 
vereadores Carmem Glória Almeida Carratte, do Partido Liberal (PL); e Elissandro 
Amorim Bessa, do Solidariedade (SD). PRESENTES, ainda, os vereadores Allan 
Campelo da Silva, Daniel Amaral Vasconcelos e Rodrigo Guedes Oliveira de 
Araújo, do Partido Social Cristão (PSC); Maria Jacqueline Coelho Pinheiro, do 
Podemos (PODE); Antônio Almeida Peixoto Filho, do Partido Trabalhista Cristão 
(PTC); Samuel da Costa Monteiro, do Partido Liberal (PL); Cícero Custódio da 
Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT); Lissandro Breval Santiago, Manoel 
Eduardo dos Santos Assis, Wanderley Caldeira Monteiro e Marcel Alexandre da 
Silva, do Avante; Diego Roberto Afonso, Éverton Assis dos Santos e Gilmar de 
Oliveira Nascimento, 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); Elan Martins de Alencar, do Partido Republicano da 
Ordem Social (PROS); Francisco Carpegiane Veras de Andrade, João Carlos dos 
Santos Mello e Márcio José Maia Tavares, do Republicanos (REP); François Vieira 
da Silva Matos, do Partido Verde (PV); Jaildo de Oliveira Silva, do Partido 
Comunista do Brasil (PCdoB); Jander de Melo Lobato e Luís Augusto Mitoso 
Júnior, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB); Marcelo Augusto da Eira Correa, do 
Partido Socialista Brasileiro (PSB); 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); William Robert Lauschner, do Cidadania; Yomara Jesuína Lins 
Rodrigues, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB); e Amom Mandel 
Lins Filho, (Sem Partido). 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. Pela Ordem, o vereador 
Marcel Alexandre pediu que fosse feita a atualização dos seus registros, na Casa, 
em razão da sua filiação ao Avante. O Presidente acatou o pedido. Pela Ordem, o 
vereador Marcelo Serafim solicitou a inversão de Pauta, que foi aprovada, pelos 
vereadores presentes. Pela Ordem, o vereador Lissandro Breval pediu preferência 
à Moção 050/2022. Pela Ordem, pediram subscrição à Moção n. 050/2022, os 
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vereadores Jaildo Oliveira e Elan Alencar. Pela Ordem, o vereador Daniel 
Vasconcelos solidarizou-se com os moradores de Parintins que foram prejudicados, 
em razão das fortes chuvas ocorridas no último final de semana. Pela Ordem, o 
vereador Caio André apresentou moção, de forma verbal, de parabenização ao 

Manaus Futebol Clube, pela conquista do título do Campeonato Amazonense 2022, 
ocorrido no último sábado, no estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru; 
parabenizando, ainda, os torcedores e os dirigentes do clube, em especial, o 
vereador Mitoso. Pela Ordem, o vereador Mitoso agradeceu ao seu antecessor pela 

moção, e apresentou, também, de forma verbal, uma moção de parabenização ao 
Princesa do Solimões, ao Prefeito Municipal e à população de Manacapuru, pela 
receptividade e apoio ao Manaus Futebol Clube e aos seus torcedores, em virtude 
da decisão do Campeonato Amazonense de 2022, no dia dois de abril do ano em 
curso. Parabenizou, ainda, os doze clubes de futebol que participaram do 
mencionado campeonato; a diretoria do Princesa do Solimões e o prefeito de 
Manacapuru, Beto D’Angelo, pela organização do evento. Pela Ordem, o vereador 
Sassá da Construção Civil também pediu subscrição à Moção n. 050/2022; e 
parabenizou o prefeito de Manaus, David Almeida, por ter reunido a bancada para 
lutar em prol dos empregos da Zona Franca de Manaus. Pela Ordem, o vereador 
Peixoto prestou solidariedade à população do município de Parintins, em 

decorrência das chuvas torrenciais, ocorridas no último final de semana. Pela 
Ordem, a vereadora Prof.ª Jacqueline pediu subscrição à Moção n. 050/2022, Na 
sequência, a secretária, vereadora Glória Carratte, leu a Ata da sessão ordinária do 
dia trinta de março do ano em curso. O Presidente passou os trabalhos para a 
ORDEM DO DIA. Na PAUTA, foi lido, para conhecimento dos vereadores, o Ofício 
n. 014/2022, que deliberava pela aposição do Veto Total ao Projeto de Lei n. 
334/2021, de autoria do vereador Raiff Matos, que “Determina a proibição de 
denominação de qualquer logradouro, sejam ruas, avenidas, praças, viadutos ou 
qualquer obra financiada com verba pública em território municipal, com nome de 
pessoa ou instituição que tenha contra si decisão transitada em julgado em processo 
criminal relacionados com corrupção, nos termos desta Lei”. O supracitado veto 
tomou o n. 016/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 
Discutiram o Veto Total n. 009/2022, ao Projeto de Lei n. 174/2021, os vereadores 
Wallace Oliveira, Joelson Silva, Marcelo Serafim, Rodrigo Guedes, Mitoso e 
Amom Mandel. Pela Ordem, registraram o voto contrário ao veto, os vereadores 
Rodrigo Guedes, Mitoso e Amom Mandel. A seguir, foi mantido, com o voto 
contrário dos vereadores Rodrigo Guedes, Mitoso, Raiff Matos, Capitão Carpê, 
William Alemão e Amom Mandel, o Veto Total n. 009/2022, ao Projeto de Lei n. 
174/2021, de autoria do vereador Marcelo Serafim, que “Altera o artigo 1.º e o 
parágrafo único do artigo 2.º, da Lei n. 2.210, de 13 de janeiro de 2017, que dispõe 
sobre a admissão de diplomas de pós-graduação stricto sensu emitidos por 
Instituições de Ensino Superior – IES, regulares de países membros do Mercosul e 
Portugal, e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 075/2022 e seguiu 
à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do 
Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n. 013/2021, que “Inclui na 
Estrutura Básica da Educação do Município, o CIME Lúcia Melo Ferreira Almeida”. 
Foi deliberado, tomou o n. 076/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela 
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Mensagem n. 015/2021, que “Institui a Gratificação de Procuratório para os 
Procuradores Autárquicos do Instituto Municipal de Planejamento Urbano - Implurb”. 
Foi deliberado, tomou o n. 077/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela 
Mensagem n. 016/2021, que “Fixa o índice de reajuste dos servidores da Manaus 
Previdência, e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 081/2022 e 
seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria 
do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n. 031/2021, que “Altera a Lei 
n. 1.448, de 20 de abril de 2010, e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o 
n. 657/2021 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de 
Lei, de autoria do vereador Capitão Carpê Andrade, que “Institui Campanha 

Permanente de Conscientização e Combate ao Capacitismo no município de 
Manaus, e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 599/2021 e seguiu à 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do 
vereador Raiff Matos, que “Inclui no Calendário Oficial da Cidade de Manaus, o Dia 

da Poesia, a ser comemorado em 04 de setembro, e dá outras providências”. Foi 
deliberado, tomou o n. 627/2021 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Daniel Vasconcelos, que 
“Institui a obrigatoriedade da leitura aos alunos do sexto ao nono ano, de pelo 

menos 1 (um) livro por semestre em todas as Escolas Públicas Municipais, e dá 
outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 638/2021 e seguiu à Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Peixoto, 
que “Institui o evento ‘Virada Esportiva Municipal’ no âmbito da cidade de Manaus, 
e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 652/2021 e seguiu à 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do 
vereador Amom Mandel, que “Dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de 
inscrição em concursos públicos e processos seletivos promovidos pelo município 
de Manaus aos doadores de sangue”. Foi deliberado, tomou o n. 654/2021 e 
seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria 
do vereador Márcio Tavares, que “Institui o Programa de Coleta Seletiva Solidária 
nos estabelecimentos da Administração Pública Municipal, com destinação às 
associações e/ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis”. Foi 
deliberado, tomou o n. 669/2021 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Rodrigo Guedes, que “Dispõe 
sobre a concessão de apoio financeiro aos permissionários, ao setor cultural e 
artístico, no momento de crise sanitária e econômica, decorrente da pandemia da 
variante do novo coronavírus, conhecida como Ômicron, e dá outras providências”. 
Foi deliberado, tomou o n. 670/2021 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Mitoso, que “Torna obrigatória 

a realização de cursos de primeiros socorros para a capacitação dos funcionários 
das escolas e creches da rede privada do município de Manaus”. Foi deliberado, 
tomou o n. 684/2021 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o 
Projeto de Lei, de autoria do vereador Eduardo Alfaia, que “Determina que a fresa 

de asfalto dos programas de asfaltamento e de recapeamento do Município de 
Manaus seja reaproveitada e destinada às vias das áreas rurais”. Foi deliberado, 
tomou o n. 007/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o 
Projeto de Lei, de autoria do vereador João Carlos, que “Institui o Dia Municipal 
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da Lei Orgânica do Município de Manaus - Loman, e dá outras providências”. Foi 
deliberado, tomou o n. 010/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Wallace Oliveira, que “Dispõe 
sobre infrações administrativas por atos de racismo nos complexos esportivos e 
culturais, centros de eventos e ginásios poliesportivos no município de Manaus, e dá 
outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 020/2022 e seguiu à Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria da vereadora Glória 
Carratte, que “Institui a Semana Municipal do Empoderamento das Meninas e das 

Adolescentes, no Calendário Oficial da Cidade de Manaus, e dá outras 
providências”. Foi deliberado, tomou o n. 021/2022 e seguiu à Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria da vereadora Thaysa 
Lippy, que “Concede às doadoras de leite materno, isenção de pagamento de taxa 
de inscrição em concurso para provimento de cargo, emprego ou vaga na 
Administração Pública Municipal”. Foi deliberado, tomou o n. 038/2022 e seguiu à 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria da 
vereadora Yomara Lins, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de orientação e 
treinamento de primeiros socorros voltados para engasgamento ou aspiração de 
corpo estranho em recém-nascidos”. Foi deliberado, tomou o n. 040/2022 e seguiu 
à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do 
vereador Ivo Neto, que “Dispõe sobre a concessão do auxílio transporte a atletas e 
paratletas, praticantes de esporte profissional e/ou não profissional, no âmbito do 
município de Manaus, e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 
073/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de 
Lei, de autoria do vereador Marcelo Serafim, que “Considera de Utilidade Pública o 
Instituto de Saúde Comunitária Santa Clara”. Discutiu o Parecer Favorável da 
Comissão de Transporte, Mobilidade Urbana e Acessibilidade ao Projeto de Lei n. 
384/2019, o vereador William Alemão. A seguir, foi aprovado o Parecer 
Favorável da Comissão de Transporte, Mobilidade Urbana e Acessibilidade ao 
Projeto de Lei n. 384/2019, de autoria do vereador Fransuá, que “Dispõe sobre a 

liberação da obrigatoriedade de passagem na catraca para usuários do transporte 
público municipal com deficiência ou mobilidade reduzida, e dá outras providências”. 
O supracitado projeto foi aprovado, em primeira discussão, e retornou às 
Comissões em razão de Emenda. Discutiu o Parecer Favorável da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 295/2021, o vereador Caio 
André. A seguir, foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 295/2021, de autoria do vereador Caio 
André, que “Altera a denominação da quadra Thomé Medeiros de Raposo, 

localizada na Rua Valério Botelho de Andrade, 50 – bairro São Francisco, para 
Quadra Waldemar Soares”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de Comissão 

de Cultura e Patrimônio Histórico. Discutiram o Parecer Favorável da Comissão de 
Finanças, Economia e Orçamento ao Projeto de Lei n. 195/2021, os vereadores 
Prof.ª Jacqueline e Elan Alencar.  A seguir, foi aprovado o Parecer Favorável da 
Comissão de Finanças, Economia e Orçamento ao Projeto de Lei n. 195/2021, de 
autoria da vereadora Prof.ª Jacqueline, que “Insere, no Calendário Oficial da 
cidade de Manaus, a Feira Cultural Indígena de Terra Preta/Baré do Baixo Rio 
Negro, a ser realizada anualmente na data de 25 de setembro”. O supracitado 
projeto seguiu à Comissão de Turismo, Indústria, Comércio, Desenvolvimento 



 

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850 – São Raimundo  
Manaus – AM / CEP: 69027-020 

Tel.: 3303-xxxx 
www.cmm.am.gov.br 

 

Econômico, Trabalho e Renda. Discutiram o Parecer Favorável da Comissão de 
Finanças, Economia e Orçamento ao Projeto de Lei n. 262/2021, o vereador Jaildo 
Oliveira, Marcel Alexandre, Elan Alencar, Capitão Carpê, William Alemão, 
Eduardo Assis, Wallace Oliveira, Bessa, Rodrigo Guedes, João Carlos e 
Lissandro Breval. Pela Ordem, os vereadores Capitão Carpê, Eduardo Assis e 
João Carlos solicitaram subscrição à matéria. A seguir, foi aprovado, com o voto 
contrário do vereador Jaildo Oliveira, o Parecer Favorável da Comissão de 
Finanças, Economia e Orçamento ao Projeto de Lei n. 262/2021, de autoria do 
vereador Lissandro Breval, que “Obriga a instalação de dispositivo de segurança – 
‘Botão do Pânico’ – em todos os veículos que compõem a frota de transporte público 
e privado que circulam na cidade de Manaus, e dá outras providências”. O 
supracitado projeto seguiu à Comissão de Transporte, Mobilidade Urbana e 
Acessibilidade. Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Meio Ambiente, 
Recursos Naturais, Sustentabilidade e Vigilância Permanente ao Projeto de Lei n. 
198/2021, de autoria do vereador Kennedy Marques, que “Institui o Banco de 

Dados Municipal de Animais Esterilizados no município 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 o Parecer Favorável 
da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Naturais, Sustentabilidade e Vigilância 
Permanente ao Projeto de Lei n. 221/2021, de autoria do vereador Marcel 
Alexandre, que “Dispõe sobre o agendamento telefônico, por aplicativo ou pelo site 

da Prefeitura Municipal de consultas médicas para pacientes, previamente 
cadastrado nas Unidades Básicas de Saúde, centro de saúde ou posto do Programa 
de Saúde da Família do município de Manaus”. O supracitado projeto foi aprovado, 
em primeira discussão, e seguiu à segunda discussão, na forma da lei. Foi 
aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao 
Projeto de Lei n. 277/2021, de autoria do vereador Jaildo Oliveira, que “Institui o 

dia 20 de março como o Dia do Cobrador de Ônibus”. O supracitado projeto foi 
aprovado, em primeira discussão, e seguiu à segunda discussão, na forma da 
lei. Discutiram o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação ao Projeto de Lei n. 379/2021, os vereadores Jaildo Oliveira e Prof. 
Samuel. A seguir, foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 379/2021, de autoria do vereador Prof. 
Samuel, que “Institui, no Calendário Oficial da cidade de Manaus, o último sábado 
de julho como o Dia do Projeto Missão Calebe da Igreja Adventista do Sétimo Dia”. 
O supracitado projeto foi aprovado, em primeira discussão, e seguiu à segunda 
discussão, na forma da lei. Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 367/2021, de autoria do 
vereador William Alemão, que “Revoga as Leis Promulgadas n. 147, de 17 de 

dezembro de 2004; n. 310, de 28 de agosto de 2012; n. 248, de 10 de novembro de 
2010; n. 1.937, de 27 de novembro de 2014; n. 2.169, de 30 de setembro de 2016; 
n. 2.663, de 26 de agosto de 2020; e n. 437, de 9 de janeiro de 1998”. Discutiram o 
Projeto de Lei n. 367/2021, os vereadores Caio André, William Alemão, Mitoso, 
Amom Mandel e Rodrigo Guedes. A seguir, foram concedidos os pedidos de 
vistas, solicitados pelos vereadores Mitoso, Amom Mandel e Prof. Samuel, ao 
supracitado Projeto de Lei n. 367/2021, de autoria do vereador William Alemão. 
Discutiu o Projeto de Lei n. 272/2019, o vereador Wallace Oliveira. A seguir, foi 
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aprovado, em segunda discussão, e seguiu à sanção do Prefeito, o Projeto de 
Lei n. 272/2019, de autoria do vereador Bessa, que “Dispõe sobre a acessibilidade 
do site Sistema Nacional de Regulação - Sisreg”. Foi deliberado, tomou o n. 
644/2021 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de 
Lei, de autoria do vereador Rosinaldo Bual, que “Dispõe sobre a instituição do 
“Bilhete Único”, no município de Manaus, para estudantes e trabalhadores que 
utilizem dois ou mais ônibus para chegar ao seu destino”. Foi deliberado, tomou o 
n. 028/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de 
Lei, de autoria do vereador Rosivaldo Cordovil, que “Considera Utilidade Pública a 
Associação de Idosos Unidos Venceremos - UNIVE, e dá outras providências”. Foi 
aprovado o Parecer Favorável das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; 
e de Finanças, Economia e Orçamento ao Projeto de Resolução n. 002/2022, de 
autoria da Mesa Diretora, que “Aprova a Programação de Investimentos do 
Executivo Municipal, para o exercício de 2022”. O supracitado projeto foi aprovado, 
em discussão única, e promulgado, transformando-se na Resolução n. 152, de 
4 de abril de 2022. Foi aprovado, com o voto contrário do vereador Rodrigo 
Guedes, o Parecer Favorável das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; 
de Finanças, Economia e Orçamento; e de Serviço e Obras Públicas ao Projeto de 
Resolução n. 003/2022, de autoria da Mesa Diretora, que “Institui, no âmbito da 

Câmara Municipal de Manaus, o Planejamento Estratégico 2023 a 2027, e dá outras 
providências”. O supracitado projeto foi aprovado, com o voto contrário do 
vereador Rodrigo Guedes, em discussão única, e promulgado, transformando-
se na Resolução n. 153, de 4 de abril de 2022. Foi aprovado o Parecer Favorável 
da Comissão de Assuntos Sociocomunitários e Legislação Participativa ao Projeto 
de Lei n. 483/2021, de autoria do vereador Allan Campelo, que “Considera de 

Utilidade Pública a Associação Educacional, Esportiva e Social Voz Ativa - 
AEESVA”. O supracitado projeto foi aprovado, em primeira discussão, e seguiu à 
segunda discussão, na forma da lei. Pela Ordem, o vereador Mitoso informou 
que a moção verbal apresentada por ele, no início da sessão, havia tomado o n. 
51/2022. Foram deferidas as Indicações n. 133 a 154/2022; e aprovadas as 
Moções n. 044 a 049/2022. Foram aprovadas, ainda, com pedidos de destaques, 
as seguintes Moções: n. 050/2022, de autoria do vereador Lissandro Breval, de 
“Repúdio ao Presidente da República, Jair Bolsonaro, em virtude da prorrogação do 
Decreto Federal n. 10.979, publicado na edição de 25 de fevereiro de 2022, no 
Diário Oficial da União; e n. 051/2022, de autoria do vereador Mitoso, de 

“Parabenização ao Princesa do Solimões, ao Prefeito Municipal e à população de 
Manacapuru pela receptividade e apoio ao Manaus Futebol Clube e aos seus 
torcedores, por ocasião da decisão do Campeonato Amazonense de 2022, no dia 02 
de abril de 2022. Após, foram aprovados os Requerimentos n. 2.686/2022, de 
autoria do vereador Raulzinho; n. 2.527 e n. 2.900/2022, de autoria do vereador 
Mitoso; n. 2.526/2022, de autoria do vereador Amom Mandel; e n. 2.681 e n. 
2.683/2022, de autoria do vereador Daniel Vasconcelos. Exaurida a Pauta, o 
Presidente passou os trabalhos para o Pequeno Expediente. Pela Ordem, o 
vereador Joelson Silva convidou os membros das Comissões de Constituição, 
Justiça e Redação; e de Revisão da Loman, para uma reunião após o Plenário. 
Após, o Presidente passou os trabalhos para o PEQUENO EXPEDIENTE, 
destacando os inscritos. O primeiro orador, vereador Raiff Matos, face à sua 
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preocupação em relação à precariedade das paradas de ônibus, bem como, 
reivindicações de usuários do transporte público, cobrou da Prefeitura de Manaus, a 
revitalização dos pontos de ônibus da cidade de Manaus. O segundo orador, 
vereador Sassá da Construção Civil, reiterou a importância do assunto abordado 

pelo seu antecessor, informando que havia solicitado à Prefeitura, por meio de 
indicação, a reforma das paradas de ônibus e a instalação de lâmpadas de led nos 
pontos de ônibus. O orador parabenizou os seus pares pela luta em defesa dos 
empregos dos trabalhadores da Zona Franca de Manaus, reportando-se, ainda, 
sobre os efeitos imediatos que seriam causados ao citado modelo, caso o Decreto 
Federal 10.979/22, que prorrogava o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 
não fosse revisto. Concluindo, o orador defendeu a união de todos em defesa do 
supracitado modelo.  O terceiro orador, vereador Daniel Vasconcelos, agradeceu 
aos vereadores pelo apoio ao Projeto de Lei n. 627/2022, de sua autoria, 
destacando, ainda, a importância do mencionado projeto para a população 
manauara. O quarto orador, vereador Prof. Samuel, parabenizou o atleta 

amazonense Akassis Akis, de dezessete anos, do arremesso de peso, pela 
conquista da vaga para participar da competição Gymnasiade 2022, que será 
realizada na França. Reforçou, novamente, a importância do atendimento à 
Indicação n. 842/2021, de sua autoria, encaminhada aos Executivos Municipal e 
Estadual, solicitando a inclusão junto às Secretarias Municipal e Estadual de 
Educação do sistema contínuo de avaliação dos conteúdos programáticos a todos 
os alunos da rede pública, em função dos períodos prejudicados pela pandemia da 
covid-19. O vereador Caio André assumiu a direção dos trabalhos. O quinto 
orador, vereador Rodrigo Guedes, parabenizou o Manaus Futebol Clube, pela 
conquista do Campeonato Amazonense de 2022, ocorrido no último sábado; 
parabenizando, ainda, o Princesa do Solimões Esporte Clube. Pediu, ainda, à 
Prefeitura de Manaus e ao Governo do Estado, a inclusão dos alunos do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Ifam, no programa do 
“Passe Livre Estudantil”, em atendimento à reivindicação dos representantes do 
mencionado instituto. O sexto orador, vereador William Alemão, registrou a ação 
solidária, realizada no último sábado, pelo seu gabinete itinerante, no santuário de 
Nossa Senhora Aparecida. Reportou-se, ainda, à aquisição dos equipamentos 
realizada pela Câmara Municipal de Manaus aos vereadores, apelidados de “kit 
selfie”, frisando que aceitaria ser julgado pelos seus atos e não pelo que não havia 
feito, pois não havia solicitado nenhum kit, e muito menos a troca da sua cadeira no 
Plenário, inclusive, nem estava em Manaus, no momento do recebimento, e por isso, 
não havia recebido o equipamento, solicitando, ainda, o retorno da sua antiga 
cadeira, alegando que com a atual estava tendo dificuldade de locomoção. O orador 
esclareceu que não estava desrespeitando a instituição, até porque a mesma teria 
que respeitar os parlamentares, individualmente, o que muitas vezes não estava 
ocorrendo; e criticou a atuação do presidente da Casa, vereador David Reis à frente 
da instituição, por não consultar os parlamentares sobre as tomadas de decisões, e 
pela demora de resposta às proposituras. Encerrando a sua fala, disse que não 
aceitaria mais calado nada que viesse de decisões unilaterais, sem uma conversa 
ou um diálogo amplo, porque afinal de contas, no parlamento todos deviam dialogar.  
O vereador Wallace Oliveira assumiu a presidência dos trabalhos. O sétimo 
orador, vereador Caio André, denunciou, novamente, o descaso da concessionária 
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Águas de Manaus com os moradores do bairro Dom Pedro, referente aos esgotos 
entupidos no citado bairro, bem como, nos bairros adjacentes, o que vinha 
ocasionando problemas nas residências. O orador cobrou da mencionada 
concessionária, uma resolução para o problema, mencionando que apresentou um 
requerimento, solicitando a presença da citada empresa na Casa, para explicar 
quais as medidas que vinham sendo tomadas para solucionar de uma vez por todas 
a questão do esgoto na cidade de Manaus, principalmente do bairro Dom Pedro e 
adjacências, alegando que os moradores já não aguentavam mais pagar uma taxa 
exorbitante, para ter um serviço deplorável prestado pela mesma. Constatando o 
término do horário regimental, o Presidente, vereador Wallace Oliveira prorrogou a 
sessão até o encerramento dos trabalhos. O oitavo orador, vereador Kennedy 
Marques, informou que apresentaria, no dia seguinte, três indicações ao Executivo 
Municipal: a primeira, solicitando a reforma do espaço reservado aos guardas 
municipais, à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros, localizado no complexo da 
praia da Ponta Negra; a segunda, solicitando a instalação de câmeras no 
mencionado complexo; e a terceira, solicitando a afixação de placas na cidade, a 
respeito do artigo 32, da Lei n. 9.605/1998, que trata sobre crimes ambientais, 
conforme preconizava o artigo 164, do Código Penal. O nono orador, vereador 
Mitoso, reportou-se, novamente, à moção de parabenização, de sua autoria, ao 

Princesa do Solimões, ao Prefeito Municipal e à população de Manacapuru pela 
receptividade e apoio ao Manaus Futebol Clube e aos seus torcedores, por ocasião 
da decisão do Campeonato Amazonense de 2022, no dia 02 de abril do ano em 
curso, parabenizando, ainda, os doze clubes que participaram do supracitado 
evento. Por fim, manifestou-se a respeito do Projeto de Lei, de sua autoria, que 
tornava obrigatória a realização de cursos de primeiros socorros para a capacitação 
dos funcionários das escolas e creches da rede privada do município de Manaus”, 
destacando a importância deste, bem como, a aprovação do mesmo. O décimo 
orador, vereador Diego Afonso, comunicou à Mesa Diretora os nomes dos novos 
integrantes do Partido União Brasil – União, a saber: vereadores Prof.ª Jacqueline e 
Gilmar Nascimento, e Éverton Assis, que já integravam as fileiras do mencionado 
partido, dando boas-vindas aos mesmos. O orador falou em defesa do esporte, 
frisando que era um instrumento transformador social. Continuando, reportou-se à 
indicação, de sua autoria, apresentada na Casa, sugerindo a atual administração, a 
recriação da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer – Semjel, 
destacando, ainda, a celebração, no dia anterior, do Desporto Comunitário. O orador 
registrou a realização do campeonato de base, na modalidade futsal, no dia anterior, 
no Complexo do São Jorge, com a ajuda de emendas parlamentares. Concluindo, o 
orador informou que, na última sexta-feira, o prefeito de Manaus, David Almeida, 
havia exonerado o atual subsecretário de Esportes, e nomeou o senhor Aurilex 
Moreira para a vaga, colocando o seu mandato à disposição do desporto municipal, 
em todas as modalidades e da atual gestão da mencionada subsecretaria. 
Posteriormente, o Presidente reforçou o convite do presidente da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, Joelson Silva, aos membros da citada comissão, 

para uma reunião após a plenária. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou a sessão às doze horas e doze minutos. E, para que conste, eu, 
............................................... (Ana Maria Rocha Veiga), lavrei a presente Ata que, 



 

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850 – São Raimundo  
Manaus – AM / CEP: 69027-020 

Tel.: 3303-xxxx 
www.cmm.am.gov.br 

 

depois de lida e aprovada, foi assinada nos termos do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Manaus. 
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