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LEGISLATURA 2021 A 2024

APROVADO PELO PLENÁRIO EM 5/7/2022
Reunião Ordinária do dia 4 de julho de 2022
Presidente: vereador David Valente Reis
Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte

No dia quatro de julho 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 Elissandro Amorim Bessa, do
Solidariedade (SD); tendo este último, também secretariado os trabalhos juntamente
com os vereadores Carmem Glória Almeida Carratte, do Partido Liberal (PL); e
João Carlos dos Santos Mello, do Republicanos (REP). PRESENTES, ainda, os
vereadores 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 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); Marcelo Augusto da Eira Correa, 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 dos vereadores Allan Campelo da Silva, do PSC; David Valente Reis e
Lissandro Breval Santiago, do Avante; e Gilmar de Oliveira Nascimento, do União.
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 vinte e nove de junho
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do ano em curso. Em seguida, o Presidente justificou a ausência do vereador
David Reis, que se encontrava em agenda institucional, representando a Câmara
Municipal de Manaus – CMM, na cerimônia de posse do desembargador Flávio
Humberto Pascarelli Lopes, na presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas –
TJAM. Em Questão de Ordem, o vereador William Alemão pediu um minuto de
silêncio, em memória do seu estimado amigo Marcos Simplício Araújo, que morreu
no final de semana. O Presidente também propôs um minuto de silêncio, pelo
falecimento da irmã do ex-vereador Fred Mota, senhora Tânia Mota; tendo deferido
o pedido. Após a homenagem, em Questão de Ordem, o vereador Joelson Silva,
prestou solidariedade, em nome da Frente Parlamentar em Defesa da Família e dos
Valores Cristãos - Fepacri, ao ex-vereador Fred Mota e à família enlutada. Dando
prosseguimento, o Presidente passou os trabalhos para o PEQUENO
EXPEDIENTE, anunciando os inscritos. O primeiro orador, vereador Joelson
Silva, pronunciou-se a respeito da relevância para a população das ações
integradas do Governo do Estado e da Prefeitura de Manaus, que aconteceram no
último final de semana, das quais havia participado, a saber: reinauguração da Feira
do Parque 10 e assinaturas dos termos de compromisso para a construção do
Parque Gigantes da Floresta e do viaduto da Bola do Produtor, ressaltando que os
empreendimentos marcariam a visão inovadora da Prefeitura de Manaus, e seriam
importantes para o desenvolvimento das zonas Norte e Leste da cidade de Manaus.
Finalizando, parabenizou os chefes dos Executivos Estadual e Municipal. O
Presidente corroborou a fala do discursante, destacando a importância da
revitalização da Feira do Parque 10, que teve emendas impositivas do vereador
Prof. Samuel, parabenizando o mesmo. O segundo orador, vereador Sassá da
Construção Civil, denunciou os cortes de energia que a concessionária Amazonas
Energia realizou, sem notificação prévia, no bairro Cidade Nova, na semana anterior,
hipotecando o seu apoio aos usuários que se manifestaram contra mais um
desmando da citada empresa. Prosseguindo, repudiou a atitude do senador Eduardo
Braga, por ter se direcionado aos líderes de partidos pedindo apoio político,
informando ao mesmo que ele deveria respeitar a militância dos partidos,
principalmente a do Partido dos Trabalhadores – PT, que não o apoiaria, pois havia
traído a classe dos trabalhadores, nas reformas Trabalhista e da Previdência, assim
como, a população amazonense, com relação ao aumento da energia; além disso,
tinha participado do golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff. O Presidente
parabenizou o vereador Mitoso, pelo natalício do mesmo, no dia anterior. O terceiro
orador, vereador Mitoso, agradeceu as mensagens que havia recebido; e, em
seguida, apresentou moção de parabenização, de forma verbal, pela posse do
desembargador Flávio Pascarelli, à frente do Tribunal de Justiça do Estado do
Amazonas – TJAM, desejando ao mesmo uma excelente gestão, e informando que
iria protocolar, fisicamente, a citada moção. Continuando, parabenizou o prefeito
David Almeida, pela entrega dos certificados aos aprovados no curso de formação e
capacitação do uso de arma letal, da Guarda Municipal de Manaus – GMM, no
último dia trinta de junho, enfatizando a sua colaboração para o acontecimento, por
meio de emenda à Lei Orgânica do Município de Manaus – Loman. O orador
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informou, ainda, que a capacitação foi promovida pela Escola de Serviço Público
Municipal e Inclusão Socioeducacional – ESPI, vinculada à Secretaria Municipal de
Administração, Planejamento e Gestão – Semad, em parceria com a Polícia Federal.
Continuando, falou sobre a evolução da GMM, com relação à preparação da
proteção ecológica e ambiental, pedindo aos seus pares para que alterassem os
dispositivos da Lei Orgânica do Município de Manaus – Loman, a fim de que a
corporação tratasse dessa especialização; e frisando que no artigo 8.º, parágrafo I,
destacava que contaria com o corpo especializado de proteção ecológica ambiental;
e no parágrafo II, solicitava que, em apoio operacional à citada instituição, seria
criado o canil com cães adestrados, que serviriam para reforçar as ações ostensivas
e dissuasivas, dando maior efetividade às funções e atribuições que lhe competiam,
no âmbito da segurança pública municipal. Concluindo, afirmou que a GMM teria
uma história diferente, a partir da gestão do prefeito David Almeida. O Presidente
parabenizou o Manaus Futebol Clube, pela vitória contra o Ferroviário, no final de
semana. Em Questão de Ordem, o vereador Mitoso afirmou que o futebol
amazonense estava num momento especial, pelas conquistas que estava obtendo.
O quarto orador, vereador Kennedy Marques, agradeceu ao prefeito David
Almeida pela instalação das placas alertando as pessoas para a questão do
abandono dos animais nas feiras da cidade, em atendimento ao seu requerimento, e
pediu ao Departamento de Mercados e Feiras da Secretaria Municipal de
Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal – Semacc, para que as
próximas placas tivessem a medida por ele indicada, para que dessem melhor
visibilidade às informações. Em seguida, agradeceu ao titular da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – Semmas, pelas providências que
estavam sendo tomadas, com relação à escolha do local adequado para a
construção do Abrigo Público Municipal para animais, pedindo celeridade no
processo, para evitar situações como o incêndio que aconteceu, no dia anterior, na
casa de uma protetora de animais, onde vários morreram; e ainda casos frequentes
de maus-tratos. Concluindo, pediu ao Governo do Estado que também construísse
um abrigo estadual, para reforçar as ações da Prefeitura, no sentido de preservar as
vidas de animais e de pessoas. O quinto orador, vereador Caio André, manifestou
o seu regozijo em relação às ações que vinham acontecendo no esporte local,
especialmente na semana anterior, destacando a entrega da Piscina Olímpica,
conquistada junto ao Comitê Olímpico Brasileiro, em dois mil e dezesseis, para o
desenvolvimento de atividades de iniciação esportiva e de alto rendimento, com o
treinamento das equipes de natação e polo aquático de Manaus e do Estado do
Amazonas, parabenizando o diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto
Rendimento – Faar, Jorge Elias, pela entrega do equipamento esportivo, que seria
de fundamental importância para o crescimento esportivo do Amazonas e sua
capital. De igual modo, o convênio realizado pela Subsecretaria Municipal da
Juventude, Esporte e Lazer com o Governo do Estado para a entrega de cinquenta
núcleos de esporte e lazer nas comunidades mais carentes, com iniciação esportiva
e desporto comunitário, lembrando que, no ano anterior, fez uma emenda ao Plano
Plurianual para implementação da citada política pública na Lei Orçamentária Anual
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– LOA. Por fim, parabenizou o trabalho do governador Wilson Lima e do prefeito
David Almeida, pelas duas grandes entregas à população de Manaus, que seriam de
extrema importância para a formação do caráter das crianças e jovens manauaras.
O Presidente manifestou sua alegria pelas ações realizadas, e destacou o trabalho
do vereador discursante. O sexto orador, vereador Elan Alencar, registrou o
evento cristão, que seria realizado, inteiramente grátis, no próximo dia trinta de julho,
no Sambódromo, e contaria com a presença da cantora Gabriela Rocha. Destacou,
em seguida, a ordem de serviço da obra do complexo viário na Bola do Produtor, por
meio da parceria do Governo do Estado e Prefeitura de Manaus, discorrendo sobre
a importância da mesma, para a melhoria da mobilidade urbana, com a otimização
do fluxo de veículos; e parabenizou a ação rápida e imediata da Prefeitura de
Manaus em intensificar a vacinação e testagem contra a covid-19, assegurando que
por meio da imunização, os sintomas não se agravavam. Concluindo, falou sobre a
importância da reinauguração da Feira do Parque 10, para a comunidade local,
enaltecendo a ação integrada dos Executivos Estadual e Municipal. O sétimo
orador, vereador Bessa, defendeu a indicação, de sua autoria, à Prefeitura de
Manaus, para a substituição de lâmpadas Led, pelas fotovoltaicas, nos logradouros
públicos, ressaltando que o sistema de energia solar resolveria a falta de
abastecimento da empresa Amazonas Energia, e os projetos poderiam ser
subsidiados por investimentos estrangeiros. O orador afirmou, que paralelamente à
propositura, tinha um esboço de projeto para a introdução de táxis elétricos em
Manaus; com tratativas avançadas com a Renault e conversações com a Secretaria
Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação – Semtepi, informando que
iria levar uma comitiva de taxistas, para conhecerem a fábrica da citada empresa de
veículos, em Curitiba, e lembrando que o novo sistema ajudaria os trabalhadores,
com a redução do preço do combustível; e a população, com a diminuição da
poluição ambiental. Finalizando, afirmou que o objetivo do projeto era contemplar
todos os taxis da capital, e segundo as palavras do presidente da Renault seria um
case mundial, que promoveria um olhar sustentável para a capital amazonense, que,
certamente, seria levada a outro patamar, com relação à sustentabilidade. O oitavo
orador, vereador Prof. Samuel, discorreu sobre o aumento dos casos de covid-19
em Manaus, ressaltando a importância da imunização completa, e, prosseguindo,
divulgou imagens sobre a reinauguração da Feira Municipal do Parque 10,
discorrendo sobre a relevância da mesma para a população local. Prosseguindo,
comentou sobre o viaduto que seria construído na Bola do Produtor, salientando que
o custo da obra estava relacionado a uma durabilidade maior, parabenizando o
prefeito David Almeida e o secretário Renato Júnior, pelo trabalho que vinham
realizando. Ao final, agradeceu pelo serviço de tapa-buracos nas ruas Marcassita e
Ametista do bairro Braga Mendes; e pela contemplação do “Asfalta Manaus” na
Travessa São Pedro, divisa dos bairros Lírio do Vale 1 e 2 e rua 14. O vereador
Bessa assumiu a direção dos trabalhos; e, em seguida, parabenizou o discursante
pela indicação da emenda impositiva para revitalização da Feira do Parque 10,
considerada um ponto turístico de Manaus. O nono orador, vereador João Carlos,
falou sobre a realização da audiência pública, realizada na Casa, no dia primeiro de
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julho, sobre “Os direitos da criança e do adolescente”, que contou com a presença
da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito;
acompanhada do desembargador Flávio Brito e do secretário nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha, registrando a presença dos
vereadores Márcio Tavares, Raiff Matos e Ivo Neto, presidente da Comissão de
Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso da Casa. O orador
declarou que foram tratados assuntos importantes e ao mesmo tempo polêmicos, e
convidou os vereadores que quisessem fazer parte da Frente Parlamentar de
Cuidados e Prevenção à Depressão, ao Suicídio e às Drogas, para que se
reunissem, na semana em curso, a fim de discutirem sobre políticas públicas que
intensificassem as existentes e elaborarem outras que pudessem contribuir para o
avanço nas soluções e prevenções que beneficiassem o público em questão.
Continuando, justificou a ausência da vereadora Thaysa Lippy, integrante da
supracitada comissão da Casa, e informou que, na ocasião, foi assinada a adesão à
portaria que instituía a metodologia dos Centros Integrados de Atendimento à
Criança Vítima de Violência, ressaltando que Manaus foi a primeira cidade a fazê-la.
Concluindo o seu discurso, informou que participaram do debate, as seguintes
autoridades: o secretário estadual de Segurança Pública, general Carlos Alberto
Mansur; secretário estadual da Justiça e Cidadania, Emerson Lima; delegada Joice
Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente
– Depca; delegada Andreia Nascimento, titular da Delegacia Especializada de Crime
contra o Idoso – Decci; e a médica e coordenadora do Serviço de Atendimento à
Vítima de Violência Sexual – Savvis, Zélia Campos. O décimo orador, vereador
Rodrigo Guedes, discorreu sobre o anúncio do governador Wilson Lima, no dia em
curso, acerca da adesão do Amazonas à Lei Complementar 194, destinada a limitar
a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS em até
18%, para os combustíveis. O orador considerou a medida de fundamental
importância para reduzir o impacto financeiro no dia a dia dos cidadãos brasileiros,
ressaltando que era necessária fiscalização intensa dos órgãos competentes, para
que a redução realmente chegasse às bombas dos postos, a fim de beneficiar o
consumidor e não os proprietários. O décimo primeiro orador, vereador William
Alemão, falou sobre a sua visita ao Igarapé Água Branca, considerado o mais limpo
da capital, localizado próximo ao bairro Tarumã, enfatizando que recebeu denúncias
sobre o desmatamento de mata ciliar no seu entorno, por uma empresa de energia
elétrica. O orador comentou a questão da poluição do Igarapé do Tarumã, que
segundo a Justiça foi provocada pelos flutuantes, informando que segundo o
relatório de situação da Bacia Hidrográfica do Tarumã, feito pela Universidade do
Estado do Amazonas – UEA, o igarapé passava por mais de catorze bairros da
cidade, questionando a citada afirmação. Por fim, convidou o vereador Kennedy
Marques, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Naturais,
Sustentabilidade e Vigilância Permanente da Amazônia; e os membros da Comissão
que presidia, a de Turismo, Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Renda, para que visitassem o citado igarapé, a fim de comprovarem a
denúncia. O décimo segundo orador, vereador Marcel Alexandre, falou sobre a
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morte de uma criança de três anos, por afogamento no trecho do Igarapé do 40,
localizado no bairro Cachoerinha; discorreu sobre os cuidados que poderiam ser
tomados para evitar situações como a relatada; e defendeu o projeto de lei, de sua
autoria, que apresentaria no dia em curso, dispondo sobre a instalação de placas
indicativas de avisos, visando informar e alertar a população sobre os perigos,
proibições das áreas de risco, e até detalhamentos sobre a profundidade das águas
dos rios, açudes e igarapés. Por fim, declarou que, por meio da propositura, o poder
público cumpriria o seu papel de evitar que mais acidentes ocorressem, e até
salvaria vidas. O décimo terceiro orador, vereador Diego Afonso, pronunciou-se a
respeito da divulgação da redução do ICMS sobre o combustível, feita pelo
governador Wilson Lima, anunciando que também estava relacionada aos setores
de telecomunicações e de energia elétrica. O orador afirmou que os preços
reduzidos nas bombas dos postos de combustível já eram perceptíveis pelos
usuários, e, finalizando, assegurou que a cadeia econômica iria sentir a redução na
ponta, e que a mesma deveria ser acompanhada pelos órgãos de fiscalização,
lembrando que fez uma indicação com o mesmo teor, em dois mil e dezenove. O
décimo quarto orador, vereador Raulzinho, manifestou sua felicidade, pela
assinatura do convênio para a construção do viaduto da Bola do Produtor,
aguardada há anos pela população do local. O orador pontuou que fez uma
indicação para a criação de retornos que ajudou bastante o tráfego de veículos da
área; externou sua felicidade pela integração do Governo do Estado e Prefeitura de
Manaus, para a realização de obras que iriam beneficiar a população manauara, a
exemplo da construção do Parque Gigantes da Floresta, destacando o espaço que
seria criado para os pets. Finalizando, compartilhou sua alegria com o vereador
Kennedy Marques, cuja bandeira de luta era a causa animal; e agradeceu ao
prefeito David Almeida, pelo trabalho que vinha realizando, em prol do povo de
Manaus. O décimo quinto orador, vereador Raiff Matos, enalteceu a importância
do programa “Asfalta Manaus”; chamou a atenção para a falta de transparência
sobre os recursos do empreendimento; e declarou que esperava a divulgação das
informações, já que o prefeito David Almeida se pautava pela transparência,
desafiando a Prefeitura de Manaus a usar a verba de publicidade, para dar mais
clareza sobre os serviços realizados. O orador lançou um manifesto sobre a “camisa
da transparência”, pedindo que a Prefeitura respondesse ao parlamento municipal
ou colocasse em seus sítios eletrônicos as informações solicitadas, afirmando que
iria recorrer aos órgãos competentes, caso não fossem divulgadas. O Presidente
encerrou o Pequeno Expediente. Pela Ordem, a vereadora Glória Carratte solicitou
à Mesa, que fosse feita a recomposição de quórum. O Presidente acatou o pedido.
Pela Ordem, o vereador Amom Mandel pediu preferência ao Requerimento n.
5.243/2021; o vereador Raiff Matos, ao Requerimento n. 5.909/2022; e o vereador
William Alemão, à Indicação n. 337/2022. O Presidente acatou os pedidos. Em
seguida, em Questão de Ordem, o vereador Amom Mandel solicitou um
Comunicado Parlamentar, tendo o mesmo, sido acatado pelo Presidente. Em
Comunicado Parlamentar, o vereador Amom Mandel, em nome da Juventude do
Cidadania, informou a decisão tomada em reunião dos membros, de que a denúncia
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feita por ele, no ano anterior, relacionada à distribuição de apartamentos do
Residencial Manauara 2 – Etapa B, seria divulgada publicamente. Esclareceu, em
seguida, que, à época do episódio, havia conversado com o líder do Prefeito e
decidido que não faria a denúncia, entretanto, desde a divulgação do volume 1 do
dossiê do transporte coletivo vinha sofrendo ameaças, e para resguardar a sua
segurança e de toda a militância que o acompanhava, iria dar publicidade à
denúncia que fizera, com a divulgação do dossiê do Residencial Manauara 2 –
Etapa B, encaminhado ao Ministério Público Federal – MPF e à Polícia Federal,
relatando irregularidades na entrega de apartamentos. Declarou, ainda, que solicitou
às autoridades federais, para que fosse retirado o sigilo do denunciante; pediu
informações sobre o andamento da denúncia e investigações relativas às ameaças
que vinha recebendo. Finalizando, comunicou aos seus pares que, na pauta do dia
em curso, entraria um requerimento de sua autoria, solicitando, oficialmente,
informações da Prefeitura de Manaus sobre o escândalo do programa para o
fornecimento de habitações, que foram desviadas para os parentes da filha do
Prefeito. Após, constatando o quórum regimental, o Presidente passou os trabalhos
para a ORDEM DO DIA. Na PAUTA, discutiu o Veto Parcial n. 025/2022, ao
Projeto de Lei n. 242/2021, o vereador Kennedy Marques. A seguir, foi mantido o
Veto Parcial n. 025/2022 ao Projeto de Lei n. 242/2021, de autoria do vereador
Kennedy Marques, capeado pela Mensagem n. 037/2022, que “Altera os artigos
3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10, 11, 18, 21, 27, 29, 30, 31 e 32, da Lei n. 2.052, de 26
de outubro de 2015, que dispõe sobre a criação e a venda no varejo de cães e gatos
por estabelecimentos comerciais no município de Manaus, bem como, as doações
em eventos de adoção desses animais, e dá outras providências”. Foi deliberado,
tomou o n. 208/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o
Projeto de Lei, de autoria da Comissão de Implementação e Acompanhamento de
Leis, que “Revoga a Lei n. 1.707, de 3 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da exposição dos cardápios dos restaurantes com os respectivos
preços, ao lado de fora dos mesmos”. O vereador William Alemão solicitou
subscrição à supracitada matéria. Foi retirado de pauta, em razão da ausência
do autor, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Eduardo Assis, que “Considera
a prática de tiro desportivo como atividade de risco no município de Manaus”. Foi
deliberado, tomou o n. 222/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e
Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Wanderley Monteiro, que
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de os órgãos públicos da Administração Direta e
Indireta, bares, lanchonetes, restaurantes, hotéis, shopping centers e demais
estabelecimentos comerciais em geral disponibilizarem gratuitamente suas
instalações sanitárias aos garis e demais trabalhadores do serviço de limpeza
urbana do município de Manaus, e dá outras providências”. Foi retirado de pauta,
em razão da ausência do autor, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Dione
Carvalho, que “Dispõe sobre a colocação de placas de identificação dos bairros na
cidade de Manaus”. Foi deliberado, tomou o n. 224/2022 e seguiu à Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Joelson
Silva, que “Acrescenta o inciso IV ao artigo 2.º, da Lei n. 946, de 20 de janeiro de
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2006, que dispõe sobre o Plano de Saúde dos Servidores Públicos do Munícipio de
Manaus (Servmed), institui o correspondente Fundo de Custeio (Funserv), a
entidade gestora (Manausmed), e adota outras providências”. Foi deliberado,
tomou o n. 240/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o
Projeto de Lei, de autoria do vereador Prof. Samuel, que “Dispõe sobre a
instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência na cidade de
Manaus, e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 021/2022 e seguiu à
Comissão Especial de Comendas, o Projeto de Decreto Legislativo, 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”. Discutiu o Parecer Favorável da Comissão de Finanças, Economia e
Orçamento ao Projeto de Lei n. 182/2021, o vereador Mitoso. A seguir, foi
aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento
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
Educação. Discutiram o Parecer Favorável da Comissão de Finanças, Economia e
Orçamento à Emenda Aditiva 01, ao Projeto de Lei n. 345/2021, os vereadores
Joelson Silva, Marcel Alexandre, Prof. Samuel, Raiff Matos, Capitão Carpê,
Jander Lobato e Yomara Lins, tendo o quarto, solicitado subscrição à matéria.
Solicitou, ainda, subscrição à matéria, o vereador Rosivaldo Cordovil. A seguir,
foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Finanças, Economia e
Orçamento à Emenda Aditiva 01, ao Projeto de Lei n. 345/2021, de autoria da
vereadora Yomara Lins, que “Dispõe sobre o “Projeto Voluntário: Ajude o Amigo”
que disponibilizará atendimento psicossocial, através de assistente social e
psicólogo, nas escolas da rede pública e particular do município de Manaus”. O
supracitado projeto seguiu à Comissão de Educação. Foi aprovado o Parecer
Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n.
442/2021, de autoria do vereador Rosinaldo Bual, que “Dispõe sobre a instituição
do Programa de Sustentabilidade Ambiental na rede municipal de ensino, e dá
outras providências”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de Finanças,
Economia e Orçamento. Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de
Finanças, Economia e Orçamento ao Projeto de Lei n. 377/2021, de autoria do
vereador William Alemão, que “Dispõe sobre a regulamentação da Lei Federal n.
13.722, de 4 de outubro de 2018, em âmbito municipal, e dá outras providências”. O
supracitado projeto seguiu à Comissão de Educação. Foi aprovado o Parecer
Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação à Emenda 01, ao
Projeto de Lei n. 517/2021, de autoria do vereador João Carlos, que “Dispõe sobre
a manutenção periódica de aparelhos esfigmomanômetros utilizados nos sistemas
de saúde do Município de Manaus”. 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. 536/2021, de autoria do
vereador Bessa, que “Institui o Dia do Hip Hop no Município de Manaus, e dá
Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM / CEP: 69027-020
Tel.: 3303-xxxx
www.cmm.am.gov.br

outras providências”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de Finanças,
Economia e Orçamento. Pela Ordem, os vereadores Rosivaldo Cordovil e William
Alemão solicitaram subscrições à supracitada matéria; tendo sido acatadas pelo
autor. Discutiu o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação ao Projeto de Lei n. 543/2021, o vereador Kennedy Marques. A seguir,
foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
ao Projeto de Lei n. 543/2021, de autoria do vereador Kennedy Marques, que
“Declara o Studio Atelier Cláudio Andrade como Patrimônio Artístico e Cultural de
Natureza Material do Município de Manaus, e dá outras providências”. O supracitado
projeto seguiu à Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico. Foi aprovado o
Parecer Favorável da Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico ao Projeto de
Lei n. 295/2021, de autoria do vereador Caio André, subscrito pelos vereadores
Allan Campelo, Daniel Vasconcelos e Rosivaldo Cordovil, 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”.
Discutiram o Projeto de Lei n. 295/2021, em primeira discussão, os vereadores
Caio André e Prof. Samuel. A seguir, o supracitado projeto foi aprovado, em
primeira discussão, e seguiu a segunda discussão, na forma da lei. Foi
aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Direito da Criança, do Adolescente
e do Idoso ao Projeto de Lei n. 351/2021, de autoria da vereadora Glória Carratte,
subscrito pelos vereadores Diego Afonso, Éverton Assis, Ivo Neto, Jander
Lobato, João Carlos, Marcel Alexandre, Márcio Tavares, Mitoso, Peixoto,
Raulzinho, Thaysa Lippy e Wanderley Monteiro, que “Institui a Semana de
Divulgação e Valorização do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, no
município de Manaus”. Pela Ordem, os vereadores Rosivaldo Cordovil, Yomara
Lins, Wanderley Monteiro e Caio André solicitaram subscrições à supracitada
matéria; tendo sido acatadas pela autora. A seguir, o supracitado projeto foi
aprovado, em primeira discussão, e seguiu a segunda discussão, na forma da
lei. Constatando o término do horário regimental, o Presidente prorrogou a sessão
até à finalização dos trabalhos. Após, foi aprovado o Parecer Favorável da
Comissão de Meio Ambiente, Recursos Naturais, Sustentabilidade e Vigilância
Permanente da Amazônia ao Projeto de Lei n. 582/2021, de autoria do vereador
Diego Afonso, que “Dispõe sobre a demarcação da Área de Proteção Ambiental
das Zonas Sul e Leste de Manaus, e dá outras providências”. O supracitado projeto
foi aprovado, em primeira discussão, e seguiu a segunda discussão, na forma
da lei. Foi retirado de pauta, a pedido do autor, para apresentação de Emenda, o
Projeto de Decreto Legislativo n. 017/2022, de autoria do vereador Amom
Mandel, que “Concede o Diploma de Cidadão de Manaus à senhora Gliceriana
Maciel de Morais Araújo, e dá outras providências”. Foi aprovado o Parecer
Favorável da Comissão Especial de Comendas ao Projeto de Decreto Legislativo
n. 020/2022, de autoria do vereador Rosivaldo Cordovil, que “Concede a Medalha
de Ouro Cidade de Manaus ao senhor Marcelo Generoso, e dá outras providências”.
Pela Ordem, os vereadores Peixoto, Raulzinho, Kennedy Marques, Eduardo
Alfaia, Caio André, Marcel Alexandre, Prof. Samuel, Mitoso, Wallace Oliveira,
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Wanderley Monteiro, Capitão Carpê, João Carlos, Diego Afonso, Márcio
Tavares e William Alemão solicitaram subscrições à matéria; tendo sido
acatadas pelo autor. A seguir, o supracitado projeto foi aprovado, em discussão
única, e promulgado, transformando-se no Decreto Legislativo n. 579, de 4 de
julho de 2022. Foram deferidas as Indicações n. 323 a 336/2022. Foi deferida,
ainda, com pedido de destaque, a Indicação n. 337/2022, de autoria do vereador
William Alemão, “Indicando a Secretaria Municipal de Saúde – Semsa, o serviço de
reforma ou substituição do sistema de ar condicionados que pertencem à UBS Dr.
Avelino Pereira (L-02), rua Cravinho, sn, Jorge Teixeira, Zona Leste, 69088-448”.
Foram aprovadas as Moções n. 164 a 187/2022. Discutiram a Moção n. 188/2022,
os vereadores Wallace Oliveira e Mitoso. Pela Ordem, solicitaram subscrições à
matéria, os vereadores João Carlos, Marcel Alexandre, Caio André, Rosivaldo
Cordovil, Peixoto, Eduardo Alfaia, Prof. Samuel, Raulzinho, Raiff Matos,
Wanderley Monteiro, Capitão Carpê, Thaysa Lippy, Amom Mandel, Márcio
Tavares, Mitoso, Rosinaldo Bual e Jander Lobato; tendo sido acatadas pelo
autor. A seguir, foi aprovada, ainda, com pedido de destaque, a Moção n.
188/2022, de autoria do vereador Wallace Oliveira, de “Parabenização pelos
sessenta e cinco anos da fundação da Igreja de Deus Pentecostal do Brasil – IDPB,
pelos relevantes serviços pastorais e missionários prestados na cidade de Manaus,
no Estado do Amazonas e no Brasil”. Pela Ordem, o vereador Rosinaldo Bual fez
menção à celebração, no dia em curso, dos cento e trinta e um anos de instalação
do poder Judiciário no Amazonas. Pela Ordem, o vereador Mitoso pediu destaque à
Moção n. 189/2022. O Presidente acatou o pedido. Após, foi aprovada, com
pedido de destaque, a Moção n. 189/2022, de autoria do vereador Mitoso, de
“Parabenizarão ao desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, por sua
eleição para a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas; tendo
esta, sido subscrita pelos vereadores Wallace Oliveira, Caio André, Peixoto, Prof.
Samuel, Marcel Alexandre, João Carlos, Capitão Carpê, Fransuá, Raulzinho,
Rosivaldo Cordovil, Joelson Silva, Marcelo Serafim, Raiff Matos, Jander
Lobato, Daniel Vasconcelos, Eduardo Alfaia, Rodrigo Guedes, Caio André,
Rosinaldo Bual e Wanderley Monteiro. Em Questão de Ordem, o vereador João
Carlos, em nome da Frente Parlamentar em Defesa da Família e dos Valores
Cristão – Fepacri, parabenizou a Igreja de Deus Pentecostal do Brasil – IDPB, pela
passagem do aniversário desta. Discutiram o Requerimento n. 5.909/2022, os
vereadores Raiff Matos e Amom Mandel; tendo este último, pedido, ainda, que o
registro do voto fosse feito por meio eletrônico, conforme preconizava o artigo 201,
do Regimento Interno. O Presidente informou que havia um conflito no artigo citado
pelo vereador Amom Mandel, tendo em vista que o inciso I, do mesmo, prescrevia
que os processos de votação seriam “preferencialmente” simbólicos na apreciação
de qualquer matéria, na impossibilidade do registro eletrônico; entretanto, conforme
preconizava o Regimento Interno iria proceder a abertura do painel, para a votação,
a fim de dar andamento à sessão, explicando que o “SIM” seria pelo voto favorável à
matéria e o “NÃO”, pela rejeição. Pela Ordem, o vereador Bessa fez a leitura do
artigo 199 do Regimento Interno, sobre a obrigatoriedade de votação para os
Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM / CEP: 69027-020
Tel.: 3303-xxxx
www.cmm.am.gov.br

vereadores que estivessem no Plenário, sob pena de nulidade da votação. Pela
Ordem, o vereador Amom Mandel, explicou que no artigo 199, citado pelo seu
antecessor, a pena de nulidade de votação era se um vereador, que por regra fosse
obrigado a se abster, e mesmo assim decidisse votar numa matéria que
beneficiasse ou prejudicasse algum parente seu. A seguir, foi rejeitado, com cinco
votos SIM e vinte e três votos NÃO, o Requerimento n. 5.909/2022, de autoria do
vereador Raiff Matos. Discutiram o Requerimento n. 5.243/2021, os vereadores
Amom Mandel, Rodrigo Guedes e Capitão Carpê; tendo o primeiro e o último,
solicitado que a votação à matéria fosse realizada por meio eletrônico; e o segundo,
cobrado, com base no Regimento Interno, a instituição da Coordenadoria
Parlamentar, na Câmara Municipal de Manaus – CMM, para investigar e averiguar
as denúncias feitas pelo vereador Amom Mandel. Pela Ordem, o vereador Amom
Mandel, com base no Regimento Interno, solicitou a reconstituição do quórum, para
que ficassem registrados em ata, os nomes dos vereadores que se ausentaram do
plenário, a fim de se absterem da votação da matéria em curso, tendo em vista que
os presentes teriam que, obrigatoriamente, votar na matéria. O Presidente informou
que não havia necessidade da recomposição, face à existência de quórum
qualificado para a votação. Pela Ordem, o vereador Sassá da Construção,
mediante à gravidade da acusação feita pelo vereador Amom Mandel, como
membro da Comissão de Ética pediu ao mesmo que encaminhasse à citada
comissão, as denúncias de ameaças que estava sofrendo, para que fossem
tomadas as devidas providências em relação ao caso. Pela Ordem, o vereador
Amom Mandel indagou, novamente, a Mesa sobre a recomposição de quórum,
alegando que, conforme o registro eletrônico do voto, os vereadores, teoricamente,
constariam na ata como votantes, mas como não haviam se manifestado, face ao
rito “os que aprovam permaneçam como estão”, estariam contando votos favoráveis.
O Presidente afirmou que o entendimento do vereador Amom Mandel não procedia,
alegando que no momento, não havia necessidade de recomposição de quórum,
mas que, após a votação, seria realizada. Pela Ordem, o vereador Rodrigo Guedes
solicitou que fosse feito o desconto no vencimento de cada vereador que se
encontrava ausente na votação da sessão em curso, tendo como base, a declaração
do vereador Caio André, quando presidia uma sessão anterior. O Presidente
informou ao vereador Rodrigo Guedes que precisava dar continuidade à sessão,
explicando que as penalidades estavam previstas, e não havia necessidade de o
vereador expor os seus pares, mesmo porque não sabiam o motivo das ausências,
orientando o vereador para que acionasse a Corregedoria da Casa. A seguir, foi
rejeitado, com cinco votos SIM e vinte votos NÃO, o Requerimento n.
5.243/2021/2021, de autoria do vereador Amom Mandel. Em Questão de Ordem, o
vereador Joelson Silva convidou os membros da Comissão de Constituição, Justiça
e Redação – CCJR para uma reunião após a sessão plenária. O Presidente
solicitou que o painel fosse zerado para a recomposição de quórum; e tendo sido
constatado o quórum qualificado de vinte e cinco vereadores presentes em Plenário,
foi aprovado, com vinte e cinco votos SIM, o Requerimento n. 7.380/2022, de
autoria do vereador Rodrigo Guedes. Foi aprovado, com vinte e seis votos SIM, o
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Requerimento n. 7.189/2022, de autoria da vereadora Yomara Lins; tendo este,
sido subscrito pelos vereadores Rosivaldo Cordovil, Prof. Samuel, Raiff Matos,
Elan Alencar, Caio André, Raulzinho, Mitoso, João Carlos e Joelson Silva.
Após, o Presidente reforçou o convite feito pelo titular da CCJR, aos membros da
mencionada comissão, para uma reunião após a sessão plenária, e solicitou ao
departamento técnico da Casa, que fizesse os reparos necessários nos terminais
eletrônicos do Plenário. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou
a sessão às doze horas e minutos. E, para que conste, eu,
............................................... (Jacqueline Pinheiro de Lima), 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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