DIRETORIA LEGISLATIVA
SERVIÇO DE ATAS
LEGISLATURA 2021 A 2024

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 14/6/2022
Reunião Ordinária do dia 13 de junho de 2022
Presidente: vereador David Valente Reis
Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte

No dia treze de junho 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 João Carlos dos Santos Mello, do Republicanos (REP); tendo este
último, também secretariado os trabalhos juntamente com a vereadora Carmem
Glória Almeida Carratte, do Partido Liberal (PL); 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 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, 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 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 do
vereador Jander de Melo Lobato, do PSB. 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. Na
sequência, a secretária, vereadora Glória Carratte, leu a Ata da sessão ordinária do
dia oito de junho do ano em curso. O Presidente registrou o aniversário do vereador
Jaildo Oliveira, celebrado no dia em curso. Pela Ordem, o vereador Marcelo
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Serafim solicitou a inversão de Pauta. Após, o Presidente submeteu à apreciação
do Plenário, a inversão de Pauta, que foi aprovada pelos vereadores presentes. Em
seguida, passou os trabalhos para a ORDEM DO DIA. Na PAUTA, foi deliberado,
tomou o n. 241/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em
regime de urgência, aprovado pelo Plenário, o Projeto de Lei, de autoria do
Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n. 051/2022, que “Altera a Lei n.
2.898, de 09 de junho de 2022, que dispõe sobre os Serviços de Transporte Público
Coletivo de Passageiros no Município de Manaus”. Pela Ordem, os vereadores
Amom Mandel e Peixoto solicitaram que fosse feita a leitura das razões do Veto
Parcial n. 023/2022, ao Projeto de Lei n. 331/2021, matéria esta, seguinte da pauta.
O Presidente acatou os pedidos e solicitou à secretária que fizesse a leitura. Após a
leitura, discutiram o Veto Parcial n. 023/2022 ao Projeto de Lei n. 331/2021, os
vereadores Amom Mandel e Peixoto. A seguir, foi mantido o Veto Parcial n.
023/2022 ao Projeto de Lei n. 331/2021, de autoria do vereador Peixoto, capeado
pela Mensagem n. 030/2022, que “Dispõe sobre a proibição de incentivos fiscais a
empresas que tenham sido condenadas por corrupção, e dá outras providências”.
Discutiram o Veto Parcial n. 024/2022, ao Projeto de Lei n. 246/2021, os
vereadores Raiff Matos, William Alemão, Bessa, Marcel Alexandre e Amom
Mandel. Discutiu, novamente, a matéria, o vereador William Alemão. A seguir, foi
mantido, com o voto contrário dos vereadores William Alemão, Amom Mandel,
Raiff Matos e Bessa, o Veto Parcial n. 024/2022, ao Projeto de Lei n. 246/2021,
de autoria do vereador William Alemão, capeado pela Mensagem n. 031/2022, que
“Altera os dispositivos que especifica da Lei n. 2.295, de 08 de janeiro de 2018, que
dispõe sobre aplicação de multa ao cidadão que for flagrado jogando lixo nos
logradouros público”. 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. 139/2022, de autoria do Executivo Municipal,
capeado pela Mensagem n. 021/2022, que “Altera a Lei 1.724, de 31 de outubro de
1984, e dá outras providências”. O supracitado projeto foi aprovado, em primeira
discussão, e seguiu à segunda discussão, na forma da lei. Foram aprovados,
com o voto contrário do vereador Rodrigo Guedes, os Pareceres Favoráveis das
Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Economia e
Orçamento ao Projeto de Lei n. 191/2022, de autoria do Executivo Municipal,
capeado pela Mensagem n. 033/2022, que “Autoriza o Poder Executivo a
contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal - CEF, com a
garantia da União, e dá outras providências”. Discutiram o Projeto de Lei n.
191/2022, em primeira discussão, os vereadores Rodrigo Guedes, Marcel
Alexandre, Sassá da Construção Civil, Diego Afonso, Mitoso e Joelson Silva. O
Presidente registrou a presença, no Plenário, do ex-vereador e ex-presidente da
Câmara Municipal de Manaus, Luiz Alberto Carijó, desejando boas-vindas ao
mesmo. Continuando, discutiram, ainda, o Projeto de Lei n. 191/2022, em
primeira discussão, os vereadores Amom Mandel, Fransuá, Peixoto, William
Alemão, Marcelo Serafim, Kennedy Marques, Raulzinho, Gilmar Nascimento,
Capitão Carpê e Caio André. A seguir, o supracitado projeto foi aprovado, com o
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voto contrário dos vereadores Rodrigo Guedes e Amom Mandel, em primeira
discussão, e seguiu à segunda discussão, na forma da lei. Foi aprovado o
Parecer Favorável da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento ao Projeto
de Lei n. 213/2022, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem
n. 036/2022, que “Altera a Lei n. 452, de 26 de novembro de 1998, e dá outras
providências”. A seguir, o supracitado projeto foi aprovado, em 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. 225/2022, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n.
045/2022, que “Altera a Lei n. 2.419, de 29 de março de 2019, que dispõe sobre a
estrutura organizacional da Manaus Previdência - Manausprev, e dá outras
providências”. O supracitado projeto foi aprovado, em 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.
226/2022, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n.
046/2022, que “Cria a Comissão Técnica de Consolidação das Normas de Pessoal CTCNP, e dá outras providências”. O supracitado projeto foi aprovado, em 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 Meio Ambiente, Recursos Naturais,
Sustentabilidade e Vigilância Permanente da Amazônia ao Projeto de Lei n.
227/2022, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n.
044/2022, que “Institui o Programa de Aproveitamento de Resíduos de Poda e dá
outras providências”. O supracitado projeto foi aprovado, em primeira discussão, e
seguiu à segunda discussão, na forma da lei. Foram concedidos os pedidos de
vistas, solicitado pelos vereadores Amom Mandel, Marcelo Serafim e Fransuá, ao
Projeto de Lei n. 230/2022, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela
Mensagem n. 047/2022, que “Altera os dispositivos que especifica das Leis n.
2.383, de 27 de dezembro de 2018; e n. 2.833, de 20 de dezembro de 2021, e dá
outras providências”. Foram aprovados os Pareceres Favoráveis das Comissões
de Constituição, Justiça e Redação; de Finanças, Economia e Orçamento; de
Serviço e Obras Públicas; e de Esportes ao Projeto de Lei n. 231/2022, de autoria
do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n. 049/2022, que “Institui o
Conselho Municipal de Desporto, cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento
Desportivo, e dá outras providências”. Discutiu Projeto de Lei n. 231/2022, em
primeira discussão, o vereador Caio André. A seguir, 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. 212/2022, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela
Mensagem n. 035/2022, que “Dispõe sobre a organização do Arquivo Público, cria
o Conselho Municipal de Arquivos – COMARQ e Sistema Municipal de Arquivos SISMARQ, no âmbito do Município de Manaus, e define as diretrizes da política
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municipal de arquivos públicos e privados, e adota outras providências”. Foi
aprovado, em segunda discussão, e seguiu à sanção do Prefeito, o Projeto de
Lei n. 214/2022, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n.
038/2022, que “Dispõe sobre a concessão de perdão de dívidas de operações de
financiamentos realizados entre 2017 e 2020, pelo Fundo Municipal de
Empreendedorismo e Inovação - Fumipeq, aos empreendedores e permissionários”.
Foi aprovado, em segunda discussão, e seguiu à sanção do Prefeito, o Projeto
de Lei n. 215/2022, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem
n. 039/2022, que “Dispõe sobre a concessão de auxílio financeiro anual para
manutenção, modernização e desenvolvimento da atividade econômica dos
permissionários, empreendedores e informais de Manaus, e dá outras providências”.
O Presidente destacou a relevância da aprovação do supracitado projeto para os
permissionários. Foi aprovado, em segunda discussão, e seguiu à sanção do
Prefeito, o Projeto de Lei n. 217/2022, de autoria do Executivo Municipal,
capeado pela Mensagem n. 041/2022, que “Altera a Lei n. 1.015, de 14 de julho de
2006, e dá outras providências”. Foi aprovado, em segunda discussão, e seguiu à
sanção do Prefeito, o Projeto de Lei n. 219/2022, de autoria do Executivo
Municipal, capeado pela Mensagem n. 043/2022, que “Altera a Lei n.1.229, de 02
de abril de 2008, e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 106/2022 e
seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria
do vereador Amom Mandel, que “Torna obrigatória a realização de vistorias
periódicas nas edificações no município de Manaus, e dá outras providências”. Foi
deliberado, tomou o n. 113/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e
Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Rodrigo Guedes, que “Dispõe
sobre a compensação de créditos de energia solar fotovoltaica gerados por
entidades beneficentes e sem fins lucrativos, e dá outras providências”. Foi
deliberado, tomou o n. 136/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e
Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador William Alemão, que “Altera a
Lei n. 2.751, de 10 de junho de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade de escolas
da rede pública municipal e da rede privada ministrarem treinamento adequado ao
corpo docente, aos funcionários e aos alunos para simulações de evacuação em
casos de incêndio, desastres naturais e estruturais, e dá outras providências”. Foram
retirados de pauta, em razão da ausência dos autores, a Emenda Supressiva n.
001/2018 ao Projeto de Lei n. 272/2017, de autoria do vereador Marcel Alexandre,
que “Institui no Calendário Oficial do município, a semana de acompanhamento
psicológico e terapêutico às crianças e adolescentes das escolas públicas e
comunidades próximas, e dá outras providências”; e o Projeto de Lei n. 298/2021,
de autoria do vereador Fransuá, que “Torna obrigatório a prestação de orientações,
pelas agências bancárias situadas no município de Manaus, sobre golpes
financeiros praticados contra idosos, e dá outras providências”. Foi aprovado o
Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de
Lei n. 568/2021, de autoria do vereador Márcio Tavares, que “Institui a Semana de
Conscientização sobre o Lixo Eletrônico no município de Manaus, e dá outras
providências”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de Finanças, Economia e
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Orçamento. Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação à Emenda 001 ao Projeto de Lei n. 583/2021, 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 Finanças, Economia e Orçamento. Foi
aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao
Projeto de Lei n. 615/2021, de autoria do vereador João Carlos, que “Proíbe a
instalação e o uso de banheiros multigêneros no Município de Manaus, e dá outras
providências”. 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. 318/2021, de autoria da vereadora Thaysa Lippy, que “Altera o
artigo 1.º da Lei n. 2195 de 29 de dezembro de 2016, para inserir ‘orientação para
prevenção ao abuso sexual infantil’ como tema transversal a ser ministrado nas
escolas da rede pública municipal do município de Manaus”. O supracitado projeto
foi aprovado, em primeira discussão, e seguiu à segunda discussão, na forma
da lei. Pela Ordem, o vereador William Alemão solicitou subscrição à supracitada
matéria; tendo sido acatada pela autora. Foi aprovado o Parecer Favorável da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 361/2021, de
autoria do vereador Jaildo Oliveira, que “Denomina o Terminal 5 como ‘motorista
Antônio Cavalcante de Araújo’”. O supracitado projeto foi aprovado, em primeira
discussão, e seguiu à segunda discussão, na forma da lei. Foi aprovado o
Parecer Favorável da Comissão Especial de Comendas ao Projeto de Decreto
Legislativo n. 016/2022, de autoria do vereador Raiff Matos, que “Concede o
Diploma de Mérito Cidade de Manaus ao deputado Fausto Vieira dos Santos Júnior,
e dá outras providências”. O supracitado projeto foi aprovado, em discussão única,
e promulgado, transformando-se no Decreto Legislativo n. 573, de 13 de junho
de 2022. Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça
e Redação 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 seguiu à
Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Pela Ordem, o vereador Marcelo
Serafim comunicou que a Prefeitura Municipal de Manaus - PMM enviaria à Câmara
Municipal de Manaus – CMM, ainda no dia em curso, um Projeto de Lei referente ao
reajuste salarial dos professores da rede municipal de ensino, e, face ao pedido de
celeridade na tramitação da matéria, tanto por parte do prefeito de Manaus, David
Almeida, quanto pelos vereadores Fransuá, Prof.ª Jacqueline e Prof. Samuel,
solicitou à Mesa, que no dia seguinte, antes do Grande Expediente, fosse realizada
uma Ordem do Dia específica, para que os parlamentares pudessem apreciar o
citado projeto, em regime de urgência, e em seguida, suspendesse a sessão, para
análise da matéria pelas Comissões pertinentes, e após, a matéria retornasse ao
Plenário, para discussão, votação e aprovação; tendo em vista que o Prefeito de
Manaus pretendia repassar o reajuste aos servidores da educação, ainda no mês
em curso. Pela Ordem, o vereador Amom Mandel disse que não se oporia ao
pedido do seu antecessor, reiterando que, se fosse feita a Ordem do Dia, que, de
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fato, fosse específica, para que as discussões no Grande Expediente não fossem
prejudicadas, uma vez que o expediente era realizado apenas uma vez na semana.
Frisou, ainda, que era contra a realização de qualquer Ordem do Dia exclusivamente
para o debate de matérias do Executivo Municipal. Em Questões de Ordem, os
vereadores Prof. Samuel, Prof.ª Jacqueline e Peixoto manifestaram-se favoráveis
à solicitação do vereador Marcelo Serafim, e endossaram as parabenizações ao
prefeito David Almeida e à titular da Secretaria Municipal de Educação – Semed,
Dulce Almeida, pela iniciativa do reajuste salarial à categoria dos professores da
rede municipal de ensino. O Presidente informou que, conforme preconizava o
Regimento Interno, a solicitação feita pelo líder do Prefeito era legítima.
Manifestaram-se, ainda, em Questões de Ordem, favoráveis à solicitação do
vereador Marcelo Serafim, e tecendo, ainda, parabenizações ao prefeito David
Almeida e à secretária Dulce Almeida, os vereadores Caio André, Lissandro
Breval, Eduardo Assis e Joelson Silva. O vereador João Carlos assumiu a
presidência dos trabalhos. Manifestou-se, também, em Questão de Ordem,
favorável à solicitação do vereador Marcelo Serafim; e teceu, ainda, parabenizações
ao prefeito David Almeida e à secretária Dulce Almeida, o vereador Ivo Neto. O
vereador Wallace Oliveira reassumiu a presidência dos trabalhos. Em Questão de
Ordem, o vereador Mitoso manifestou-se também, favorável à solicitação do líder
do Prefeito, parabenizando, ainda, o prefeito de Manaus David Almeida e a
secretária Dulce Almeida, pelo reconhecimento aos profissionais de educação;
solicitou, ainda, autorização, por parte da Mesa, para a realização de uma Tribuna
Popular, no dia quinze de junho, com o tema: “A modernização da guarda municipal,
planos e estratégias para a sua atuação na segurança pública de Manaus”, em
alusão à celebração do aniversário da Guarda Municipal de Manaus, na mencionada
data, destacando que o evento contaria com a participação do titular da Secretaria
Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Sérgio Fontes. Manifestaram-se,
também, em Questões de Ordem, favoráveis à solicitação do vereador Marcelo
Serafim, e tecendo, ainda, parabenizações ao prefeito David Almeida e à secretária
municipal de Educação, Dulce Almeida, os vereadores Éverton Assis, Allan
Campelo, Daniel Vasconcelos, William Alemão, Thaysa Lippy, Rosivaldo
Cordovil e Rosinaldo Bual. O Presidente disse que era favorável à solicitação do
líder do Executivo Municipal, exaltando a relevância da matéria para os profissionais
da educação, parabenizando, ainda, o Executivo Municipal, pelo reconhecimento à
categoria. Pela Ordem, o vereador Joelson Silva comunicou aos membros da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a transferência da reunião que seria
realizada no dia em curso, para o dia seguinte, em virtude da matéria que seria
enviada pelo Executivo. O Presidente ratificou a realização da Ordem do Dia, de
forma excepcional, no dia seguinte, para a apreciação da matéria que seria enviada
pelo Executivo Municipal, referente ao reajuste salarial dos profissionais da
educação. Pela Ordem, o vereador Márcio Tavares externou o seu apoio à
solicitação do líder do Executivo Municipal, parabenizando o prefeito de Manaus,
David Almeida e a titular da Semed, pela iniciativa. Após, foram deferidas as
Indicações n. 298 a 300, 302 e 303/2022. Foi deferida, ainda, com pedido de
Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM / CEP: 69027-020
Tel.: 3303-xxxx
www.cmm.am.gov.br

destaque, a Indicação n. 301/2022, de autoria do vereador William Alemão, que
“Indica à Prefeitura de Manaus, a criação de uma Empresa Municipal de Turismo”.
Foram aprovadas as Moções n. 154 a 156/2022. Foram concedidos os pedidos
de vistas, solicitados pelos vereadores Bessa e Rodrigo Guedes, ao
Requerimento n. 6.176/2022, de autoria do vereador Raiff Matos. Foram
aprovados os Requerimentos n. 6.287 e n. 6.517/2022, de autoria do vereador
Rodrigo Guedes. Discutiu o Requerimento n. 6.175/2022, a vereadora Yomara
Lins; tendo esta, solicitado subscrição à matéria. A seguir, foi aprovado o
Requerimento n. 6.175/2022, de autoria do vereador Marcelo Serafim. Pela
Ordem, os vereadores Joelson Silva, Bessa, Prof. Samuel, Rosivaldo Cordovil,
Mitoso e Peixoto solicitaram subscrições à supracitada matéria; tendo sido
acatadas pelo autor. Continuando, foi aprovada, com pedido de destaque, a
Moção n. 155/2022, de autoria da Frente Parlamentar em Defesa da Família e dos
Valores Cristãos – Fepacri, que “Hipoteca parabenização ao Dia do Pastor, a ser
comemorado no segundo domingo do mês de junho”. Após, em Questão de Ordem,
o vereador João Carlos convidou a todos a participarem da realização do evento
‘Dá-se honra a quem tem honra’, que seria realizado no dia vinte e quatro do
corrente mês, na Câmara Municipal de Manaus. Pela Ordem, o vereador Joelson
Silva parabenizou o presidente da Fepacri, vereador João Carlos, bem como, os
membros da citada frente, pela inciativa; e enalteceu a figura dos pastores e o
trabalho que estes realizavam não só na cidade de Manaus e no estado do
Amazonas, mas no mundo. Ao final, destacou o trabalho realizado pelos pastores
Jonatas Câmara e Raimundo Chagas, parabenizando todos os pastores, em nome
destes, pela passagem do Dia do Pastor, celebrado no dia doze do corrente mês.
Pela Ordem, o vereador Mitoso também registrou suas parabenizações aos
pastores de todas as denominações, pela passagem do Dia do Pastor;
parabenizando, ainda, a Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas – Omeam,
na figura do pastor Jonatas Câmara. O Presidente destacou a relevância da
homenagem aos pastores, exaltando, ainda, a importância da figura do pastor em
todas as congregações, bem como, o trabalho destes, para a sociedade. Pela
Ordem, o vereador Prof. Samuel irmanou-se à homenagem aos pastores que seria
prestada pela Fepacri, parabenizando o presidente e os seus membros da citada
frente, pela iniciativa. Pela Ordem, o vereador Peixoto pediu subscrição à Indicação
n. 301/2022, de autoria do vereador William Alemão. O Presidente informou que,
apesar de se tratar de matéria vencida, não havia nenhuma objeção à subscrição,
deferindo o pedido. Pela Ordem, o vereador Rodrigo Guedes registrou a presença,
na galeria, dos feirantes da feira localizada próximo à Fundação Centro de Controle
de Oncologia do Amazonas - FCecon, no bairro Dom Pedro, que estavam
reivindicando um entendimento, por parte da Prefeitura Municipal de Manaus, acerca
de uma ordem judicial, para que se retirassem de seus pontos. E, em razão do
problema, solicitou ao secretário municipal de Articulação Política, Wagno Oliveira,
que se encontrava na Casa, a possibilidade de atendê-los. O Presidente deu boasvindas aos feirantes, informando que o secretário Wagno Oliveira iria ouvi-los, para
tentar dirimir todas as dúvidas em relação ao caso. Pela Ordem, o vereador Amom
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Mandel indagou em qual artigo do Regimento Interno a Mesa havia se baseado para
permitir subscrição de uma propositura, depois que a pauta já havia sido exaurida.
Pela Ordem, o vereador Marcelo Serafim falou que, efetivamente, o pedido do
vereador Peixoto abriria um precedente, pois que se tratava de matéria vencida; e
apelou à Mesa que acatasse o entendimento em questão. Pela Ordem, a vereadora
Prof.ª Jacqueline manifestou-se favorável à sugestão do seu antecessor,
defendendo o cumprimento do Regimento Interno. Pela Ordem, o vereador William
Alemão ombreou-se ao vereador Rodrigo Guedes, em relação aos feirantes que se
encontravam na galeria. O Presidente esclareceu aos vereadores que o pedido de
subscrição não estava regulamentado no Regimento Interno. Pela Ordem, o
vereador Amom Mandel face ao esclarecimento feito pelo Presidente, pontuou que
a Mesa era sempre contrária a várias outras colocações que também não estavam
previstas no Regimento Interno, pedindo, ainda, que não houvesse “dois pesos e
duas medidas” no plenário, e que toda cortesia dada a outros vereadores, fosse
dada também a ele, bem como, aos vereadores Rodrigo Guedes e Raiff Matos. O
Presidente informou ao questionante que nessa situação, a Mesa seria cortês com
todos os vereadores, indistintamente, mesmo se não houvesse regulamentação.
Prosseguindo, convidou a todos a prestigiarem o evento da III Semana do Meio
Ambiente, com o tema “Uma só terra”, que seria realizado entre os dias treze e
quinze do corrente mês, de nove às catorze horas, na Câmara Municipal de Manaus.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão às onze horas
e cinquenta 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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