DIRETORIA LEGISLATIVA
SERVIÇO DE ATAS
LEGISLATURA 2021 A 2024

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 28/6/2022
Reunião Ordinária do dia 27 de junho de 2022
Presidente: vereador David Valente Reis
Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte

No dia vinte e sete 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); secretariada pelos vereadores Carmem Glória Almeida Carratte, do
Partido Liberal (PL); e Antônio Almeida Peixoto Filho, do Partido Republicano da
Ordem Social (PROS). 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;
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, 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 e João Kennedy de Lima Marques, do Partido da Mobilização
Nacional (PMN); Elissandro Amorim Bessa, do Solidariedade (SD); Francisco
Carpegiane Veras de Andrade, João Carlos dos Santos Mello, Márcio José Maia
Tavares e Rodrigo Guedes Oliveira de Araújo, do Republicanos (REP); David
Valente Reis, Marcelo Augusto da Eira Correa, Lissandro Breval Santiago, Manoel
Eduardo dos Santos Assis, Wanderley Caldeira Monteiro e Marcel Alexandre da
Silva, do Avante; Raiff Matos Silva Vasconcelos, do Democracia Cristã (DC);
Robson da Silva Teixeira e Rosivaldo Oliveira Cordovil, do Partido da Social
Democracia Brasileira (PSDB); e Yomara Jesuína Lins Rodrigues, do Partido
Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). JUSTIFICADA a ausência dos vereadores
Éverton Assis dos Santos, do União; Jaildo de Oliveira Silva, do PCdoB;
François Vieira da Silva Matos, do PV; Jander de Melo Lobato, do PSB; Luís
Augusto Mitoso Júnior, do PTB; Rosinaldo Ferreira da Silva, do PMN; e Thaysa
Lippy Silva de Souza, do PP. Havendo quórum regimental e invocando a
proteção de Deus, o Presidente em exercício, 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 dois de junho do ano em curso. Após, o
Presidente saudou as pessoas que se encontravam na galeria da Casa, desejandolhes boas-vindas. Em seguida, o Presidente passou os trabalhos para o PEQUENO
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EXPEDIENTE, destacando os inscritos. O primeiro orador, vereador Raiff Matos,
cumprimentou os professores aprovados em cadastro reserva para a Secretaria
Municipal de Educação - Semed e os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência – Samu, que se encontravam na Casa reivindicando os seus direitos.
Prosseguindo, falou sobre a visita que realizou ao Parque dos Bilhares, onde
constatou o descaso e o abandono deste, pelo poder público municipal, ressaltando
que a licitação de n. 011/2021, referente à reforma do citado parque estava com
problema; e por conta disso, protocolaria, ainda no dia em curso, um requerimento à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – Semmas, solicitando
informações a respeito do andamento da supracitada licitação. O segundo orador,
vereador Elan Alencar, cumprimentou as pessoas que se encontravam na galeria
da Casa, informando que no que dependesse da Casa, teriam seus pleitos
debatidos e seus direitos assegurados. Continuando, falou sobre o trabalho
realizado, na cidade de Manaus, pela Unidade Básica de Saúde Móvel; e da
importância de intensificar os serviços em várias áreas de Manaus. O orador
discorreu, ainda, sobre a questão do esporte, salientando o estado precário que se
encontravam alguns espaços de laser na cidade de Manaus, e que, desde o ano
anterior, os parlamentares vinham trabalhando com o intuito de melhorá-los, até que
o poder público tivesse recursos para realizar as devidas reformas. Ao final,
destacou a reforma do Complexo Esportivo do Igarapé do Passarinho; e de alguns
espaços esportivos, realizada pelo Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura
de Manaus. O terceiro orador, vereador Capitão Carpê, defendeu a tramitação do
projeto de lei de sua autoria, que se encontrava na pauta da sessão em curso,
referente à “assessoria jurídica gratuita, por parte do Município, aos membros da
Guarda Municipal de Manaus que sofrem processo judicial por conta do
desempenho de suas funções”, pedindo apoio dos seus pares para a aprovação do
citado projeto. Por fim, deu boas-vindas aos professores do cadastro reserva,
aprovados no concurso da Secretaria Municipal de Educação – Semed, de dois mil e
dezoito, que se encontravam na galeria, reivindicando suas convocações, face à
existência de vagas; colocando, ainda, o seu mandato à disposição da classe. O
quarto orador, vereador William Alemão, falou sobre o turismo no Amazonas,
destacando o “Festival de Parintins”, ocorrido no último final de semana;
parabenizando a todos os envolvidos no evento; e destacando o volume de pessoas
e de negócios que giraram em torno do evento. Prosseguindo, registrou a sua
participação, na semana anterior, no lançamento da 1.ª Feira Internacional de Pesca
Esportiva, Ecoturismo e Turismo de Aventura, a convite do Conselho de
Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégia de Manaus – Codese
Manaus, evento este, que se realizaria nos dias dezoito, dezenove e vinte de agosto,
na cidade de Manaus, ressaltando a importância do acontecimento para o turismo
local. Concluindo, o orador falou sobre a importância do setor pesqueiro para a
população e pediu apoio dos seus pares, para intercederem junto ao prefeito de
Manaus, David Almeida, para instalação de uma empresa voltada para o turismo,
com o objetivo precípuo de gerar empregos. O quinto orador, vereador Sassá da
Construção Civil, saudou os trabalhadores de algumas categorias e os servidores
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da Casa, que se encontravam na galeria reivindicando melhorias salariais,
esclarecendo aos seus pares que ninguém conseguia aprovar sozinho nenhuma
propositura, mas sim, com o apoio da maioria. O orador criticou à Agência Nacional
de Energia Elétrica – Aneel, pelo anúncio do novo reajuste nos valores das
bandeiras tarifárias; e, finalizando, parabenizou o segmento da construção civil, que
havia conquistado o aumento de quinze por cento nos seus vencimentos. O sexto
orador, vereador Caio André, criticou o Sindicato das Empresas de Transportes de
Passageiros do Estado do Amazonas - Sinetram, pelo descaso com os usuários do
sistema de bilhetagem eletrônica, causando transtornos aos mesmos. Encerrando a
sua fala, o orador cobrou providências imediatas do sindicato para resolver a
situação, caso contrário, que oferecesse tarifa gratuita à população. O sétimo
orador, vereador Rodrigo Guedes, registrou a presença dos professores aprovados
no cadastro reserva do concurso da Secretaria Municipal de Educação – Semed,
realizado em 2018, que se encontravam na Casa, reivindicando suas convocações e
nomeações, informando que, caso não obtivessem uma resposta do Executivo
Municipal, até o dia seguinte, iriam acampar em frente à sede da citada secretaria. O
orador falou, em seguida, sobre o descaso do Sinetram com os usuários do sistema
de bilhetagem eletrônica da cidade, alegando que estava usurpando as passagens e
tirando a integração temporal, legalmente instituída. Afirmou, ainda, que devido aos
transtornos causados pelo sistema, apresentou um requerimento, propondo a
criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, com o intuito de
investigar denúncias de falhas, mas que apenas três vereadores haviam assinado,
solicitando a todos os seus pares, que assinassem o documento. Por fim, registrou a
Carta Aberta dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Manaus – CMM, que
também se encontravam na galeria, reivindicando o cumprimento da Lei n.
169/2005, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS, bem como,
o artigo 33, da Lei n. 450, de abril de 2018. O oitavo orador, vereador Kennedy
Marques, cumprimentou os professores do cadastro de reserva da Semed,
afirmando que tinha certeza de que seus pleitos seriam atendidos. Falou sobre o
descaso, por parte da atual administração do Porto de Manaus, salientando que, há
vinte anos, a mesma não realizava melhorias no local, apesar de explorar os
serviços e os frequentadores do local, chamando a atenção dos governos Municipal
e Estadual para o problema; e salientando que enquanto a cidade não tivesse um
porto de entrada decente, o estado ficaria refém e distante do turismo. O
Presidente ressaltou a relevância do assunto abordado pelo seu antecessor. O
nono orador, vereador Dione Carvalho, alertou os órgãos competentes sobre um
muro, localizado no Parque Dez de Novembro, no condomínio Parque Residencial
Jauaperi, que se encontrava em risco de desabamento, informando que os
documentos e autorizações protocolados nos órgãos competentes receberam
pareceres desfavoráveis para a execução do serviço. O décimo orador, vereador
Amom Mandel, chamou de “mentirosa” a afirmação dita pelo presidente da Mesa,
em sessão anterior, de que os nomes dos vereadores que votaram contra ou a favor
dos projetos mais polêmicos constariam em Ata, como, por exemplo, o que acabou
com o limite de dez anos para o tempo em que um ônibus fizesse parte da frota do
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transporte coletivo de passageiros, chamado comumente de “tempo de vida útil”. O
orador declarou que, apesar de o Regimento Interno da Casa preconizar que todo
vereador tinha o direito de fala, e todos, direitos iguais, alguns vinham sendo
desrespeitados, corriqueiramente, pela presidência da Casa, especialmente quanto
à utilização do painel eletrônico. Asseverou, em seguida, que o parlamento
municipal não poderia servir para proteger os interesses de uns, em detrimento de
outros, afirmando que a população não queria andar em ônibus velhos. Reportandose aos presentes na galeria, disse que todos sabiam que a gestão da Casa era
democrática, e esperava que, no dia em curso, durante a votação dos
requerimentos, para os quais seriam solicitado destaques, que fosse possível fazer
valer a lei, a fim de que a população de Manaus soubesse o voto de cada vereador,
afirmando que iria solicitar a votação nominal, esperando que a Constituição Federal
fosse respeitada, bem como, o voto popular de cada cidadão, de forma democrática.
O Presidente esclareceu ao vereador Amom Mandel que fez uma colocação sobre
a inscrição na Ata, porém havia cometido um equívoco, pois era no Sistema de
Apoio ao Processo Legislativo – SAPL, pedindo que o vereador fosse respeitoso nas
suas falas, pois não aceitaria a pecha de “mentiroso”, e pediu sinceras desculpas
aos vereadores, e rechaçando e lamentando a postura do vereador Amom Mandel.
Em Questão de Ordem, o vereador Lissandro Breval solidarizou-se com o
Presidente, ressaltando que o respeito deveria pautar a atividade legislativa; e
elogiou a conduta do vereador Wallace Oliveira, principalmente, na presidência da
Mesa. Em Questão de Ordem, o vereador Raulzinho, também manifestou o seu
apoio ao Presidente, frisando que o equívoco não havia gerado nenhum prejuízo
para a Casa; e elogiou a forma como o mesmo conduzia os trabalhos da Mesa,
lamentando o episódio. Em Questão de Ordem, o vereador Amom Mandel afirmou
que nem todas as votações tinham a especificidade do Projeto de Lei n. 150/2022,
questionando se no requerimento do vereador Raiff Matos havia a discriminação dos
votantes, tendo em vista que checaram no mesmo dia da votação, e não constava a
informação. O questionante considerou lamentável que os vereadores permitissem
que o painel de milhares de reais não fosse utilizado; e sequer justificado o motivo,
colocando-se à disposição do Presidente, para que, de forma cordial, quando
houvesse problema com o equipamento, pudesse auxiliá-lo, para que a votação
nominal ocorresse. Prosseguindo, disse que muitas vezes foi chamado de
“mentiroso” na tribuna e nenhum de seus pares havia se solidarizado, e todas as
vezes provou de quem era a mentira, como na denúncia das cestas básicas, no ano
anterior, que estavam sendo distribuídas pela Prefeitura de Manaus com itens com
validades vencidas, e no mesmo dia provou, por meio de vídeos, quem estava
falando a verdade. Finalizando, declarou que ficaria no aguardo da justificativa para
a utilização do painel, e pediu ao Presidente, que providenciasse o conserto do
microfone de sua bancada. O Presidente informou que, na última sessão, havia
ocorrido um problema com o equipamento gerenciador do painel, entretanto foi
resolvido; e chamou a atenção para o fato de que vários terminais de bancadas
estavam com problemas, mas se encontravam em manutenção. Em Questão de
Ordem, o vereador Amom Mandel, diante da declaração de que o problema do
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painel havia sido resolvido, pediu para que o Presidente confirmasse a votação
nominal. O Presidente disse que, segundo a técnica, seria possível; e, em seguida,
convocou os vereadores que se encontravam nas dependências da Casa, para
comparecerem ao plenário, avaliando a recomposição de quórum. Pela Ordem, o
vereador Amom Mandel, pediu a inclusão na pauta da sessão em curso, do
Requerimento n. 5.243/2021, bem como, preferência ao mesmo; o vereador Raiff
Matos ao Requerimento n. 5.909/2022; o vereador Márcio Tavares ao Projeto de
Decreto Legislativo n. 21/2022; o vereador William Alemão ao Requerimento n.
6.956/2022; e o vereador Rodrigo Guedes ao Requerimento n. 8.778/2022. O
Presidente acatou os pedidos, e em seguida, passou os trabalhos para a ORDEM
DO DIA. Na PAUTA, foi mantido, com o voto contrário do vereador Amom
Mandel, o Veto Parcial n. 021/2022, ao Projeto de Lei n. 198/2021, de autoria do
vereador Kennedy Marques, capeado pela Mensagem n. 025/2022, que “Institui o
Banco de Dados Municipal de Animais Esterilizados no município de Manaus, e dá
outras providências”. Discutiram o Veto Total n. 022/2022, ao Projeto de Lei n.
221/2021, os vereadores Marcel Alexandre e Amom Mandel, tendo este último,
solicitado, ainda, que fosse feita a leitura da razão do Veto Total n. 022, ao Projeto
de Lei n. 221/2021. Após a leitura, em encaminhamento de votação, os
vereadores Marcel Alexandre e Capitão Carpê encaminharam o voto contrário ao
Veto Total n. 022, ao Projeto de Lei n. 221/2021. A seguir, foi mantido, com o voto
contrário dos vereadores Kennedy Marques, Rodrigo Guedes, Raiff Matos,
Marcel Alexandre, Amom Mandel e Capitão Carpê, o Veto Total n. 022/2022, ao
Projeto de Lei n. 221/2021, de autoria do vereador Marcel Alexandre, capeado
pela Mensagem n. 026/2022, 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”. Foi deliberado, tomou
o n. 264/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto
de Lei, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n. 057/2022,
que “Altera a Lei n. 2.299, de 26 de março de 2018, e dá outras providências”. Pela
Ordem, o vereador Rodrigo Guedes registrou a presença, no Plenário, dos
servidores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu, que se
encontravam na galeria, reivindicando o retorno do pagamento do vale-alimentação,
no valor de quatrocentos e oitenta e quatro reais. Foi deliberado, tomou o n.
265/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de
Lei, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n. 058/2022, que
“Altera a Lei n. 1.448 de 20 de abril de 2010, e dá outras providências”. Foi
deliberado, tomou o n. 078/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e
Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Márcio Tavares, que “Dispõe
sobre a inclusão social e emancipação econômica das cooperativas e associações
de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis”. Foi deliberado, tomou o n.
118/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de
Lei, de autoria do vereador Rodrigo Guedes, que “Assegura a prioridade de
matrícula de aluno, cujos pais ou responsáveis sejam idosos ou pessoas com
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deficiência, em escola municipal pública próxima de sua residência, conforme
especifica”. Foi deliberado, tomou o n. 170/2022 e seguiu à Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Allan
Campelo, que “Dispõe sobre as regras para identificação de alimentos transgênicos
por empresas que comercializam refeições perecíveis no município de Manaus, e dá
outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 176/2022 e seguiu à Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Capitão
Carpê Andrade, que “Estabelece dever do Município de prestar assessoria jurídica
gratuita para membros da Guarda Municipal de Manaus que sofrem processo judicial
por conta do desempenho de suas funções”. Foi deliberado, tomou o n. 182/2022 e
seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria
do vereador Lissandro Breval, que “Dispõe sobre a criação do Programa
Empreendedor Rural - Proer, destinado a promover a educação financeira e
empreendedora rural no âmbito do município de Manaus”. Pela Ordem, os
vereadores William Alemão, Márcio Tavares, Peixoto, Eduardo Assis, João
Carlos, Amom Mandel, Marcel Alexandre, Raiff Matos, Rosivaldo Cordovil,
Yomara Lins, Eduardo Alfaia, Caio André e Capitão Carpê solicitaram
subscrições à supracitada matéria; tendo sido acatadas pelo autor. O Presidente
parabenizou o vereador Lissandro Breval, pela relevância da supracitada
propositura. Foi deliberado, tomou o n. 192/2022 e seguiu à Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Joelson
Silva, que “Determina prazo para a entrega de diplomas expedidos pelas
instituições de ensino superior na cidade de Manaus, e dá outras providências”. Pela
Ordem, os vereadores Raiff Matos, Peixoto, Rosivaldo Cordovil, Marcel
Alexandre, Eduardo Assis e João Carlos solicitaram subscrições à supracitada
matéria; tendo sido acatadas pelo autor. Foi deliberado, tomou o n. 194/2022 e
seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria
do vereador Marcel Alexandre, que “Considera de Utilidade Pública o Instituto
Jiquitaia, e dá outras providências”. O vereador Rosivaldo Cordovil solicitou
subscrição à supracitada matéria; tendo sido acatada pelo autor. Foi deliberado,
tomou o n. 199/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o
Projeto de Lei, de autoria do vereador Diego Afonso, que “Institui o Selo Empresa
Amiga da Mulher às empresas que cumprirem metas de valorização da plena
vivência da mulher no ambiente de trabalho”. Os vereadores Rosivaldo Cordovil e
Peixoto solicitaram subscrições à supracitada matéria; tendo sido acatadas pelo
autor. Discutiram o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação ao Projeto de Lei n. 308/2021, os vereadores William Alemão, Ivo Neto e
Caio André, tendo o primeiro e o terceiro, solicitado subscrições à matéria, que
foram acatadas pelo autor. A seguir, foi aprovado o Parecer Favorável da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 308/2021, de
autoria do vereador Ivo Neto, que “Altera o artigo 11, da Lei n. 1.242, de 08 de maio
de 2008, que dispõe sobre Política Municipal de Atendimento aos Direitos da
Criança e do Adolescente e insere a exigência de comprovação de experiência no
processo de seleção de escolha do conselho tutelar”. O supracitado projeto seguiu
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à Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Discutiram o Parecer Favorável
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação à Emenda 01 ao Projeto de Lei n.
382/2021, os vereadores Amom Mandel e William Alemão. A seguir, foi aprovado
o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação à Emenda
01 ao Projeto de Lei n. 382/2021, de autoria do vereador William Alemão, que
“Dispõe sobre a separação e a destinação final dos resíduos recicláveis
descartados pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública direta e
indireta do Município de Manaus, na forma que especifica”. O supracitado projeto
seguiu à Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Discutiu o Parecer
Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n.
424/2021, o vereador Amom Mandel. A seguir, foi aprovado o Parecer Favorável
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 424/2021, de
autoria do vereador Amom Mandel, que “Dispõe sobre a criação do Museu Virtual
no Município de Manaus”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de Finanças,
Economia e Orçamento. Foi retirado de pauta, em razão da ausência do autor, o
Projeto de Lei n. 440/2021, de autoria do vereador Rosinaldo Bual, que “Dispõe
sobre a obrigatoriedade dos funcionários da Rede de Educação, pública e privada,
no âmbito do Município de Manaus, realizarem comunicação de maus-tratos sofridos
por menores”. Discutiram o Parecer Favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 451/2021, os vereadores Amom Mandel,
Daniel Vasconcelos e Yomara Lins, tendo a última, solicitado subscrição à
matéria. A seguir, foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 451/2021, de autoria do vereador Daniel
Vasconcelos, que “Dispõe sobre o Programa Pintando a Escola na rede pública
municipal de ensino da cidade de Manaus, e dá outras providências”. O supracitado
projeto seguiu à Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Pela Ordem, o
vereador Amom Mandel pediu que fosse tratado com o devido respeito quando
estivesse se pronunciando. Após, foi retirado de pauta, em razão da ausência do
autor, o Projeto de Decreto Legislativo n. 019/2022, de autoria do vereador
Fransuá, subscrito pelo vereador Éverton Assis, que “Concede a Medalha de
Ouro Cidade de Manaus ao Excelentíssimo Senhor Roberto Maia Cidade Filho,
Presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, e dá outras providências”. Foi
aprovado o Parecer Favorável da Comissão Especial de Comendas ao Projeto de
Decreto Legislativo n. 022/2022, de autoria do vereador David Reis, subscrito
pelo vereador João Carlos, que “Concede a Medalha de Ouro Josué Cláudio de
Souza, na área do Serviço Público ao Diretor-Presidente do Instituto de Pesos e
Medidas do Estado do Amazonas (Ipem-AM), Sr. Márcio André Oliveira Brito”. O
supracitado projeto foi aprovado, em discussão única, e promulgado,
transformando-se no Decreto Legislativo n. 578, de 27 de junho de 2022. Foram
deferidas as Indicações n. 321 e 322/2022; aprovadas as Moções n. 162 e
163/2022; e aprovado o Requerimento n. 7.018/2022, de autoria do vereador
Rodrigo Guedes. Foi concedido o pedido de vista, solicitado pelo vereador
Eduardo Alfaia, ao Requerimento n. 5.909/2022, de autoria do vereador Raiff
Matos. Foram concedidos, ainda, os pedidos de vistas, solicitados pelos
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vereadores Bessa, Raiff Matos e Rodrigo Guedes, ao Requerimento n.
5.243/2021, de autoria do vereador Amom Mandel. Pela Ordem, o vereador Amom
Mandel pediu a compreensão dos parlamentares que pediram vistas à matéria, para
que esclarecessem, com brevidade, a motivação, tendo em vista que se tratava de
assunto de interesse público, e não de foro íntimo, no sentido de que não
atrapalhassem a tramitação da matéria, manifestando a sua suspeita de que
parlamentares pediram vistas, para atrasar a tramitação e impedir que a Prefeitura
de Manaus tivesse que responder aos seus questionamentos. Pela Ordem, o
vereador Rodrigo Guedes frisou que o seu pedido de vista ao requerimento de seu
antecessor foi, exatamente, no sentido de evitar que outro vereador em outra sessão
fizesse o pedido de vista e protelasse ainda mais o andamento do requerimento do
vereador. Exaurida a Pauta, o Presidente informou que encerraria aquela sessão.
Pela Ordem, o vereador Marcelo Serafim solicitou a realização de uma sessão
extraordinária, no dia em curso, para à apreciação da Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO, a partir do meio-dia. Pediu, ainda, licença para se ausentar
do plenário, a fim de atender, juntamente com o presidente David Reis, os
profissionais do Samu, que se encontravam na Casa. O Presidente acatou o
pedido, informando que encerraria aquela sessão, e em seguida, convocaria uma
sessão extraordinária. Pela Ordem, o vereador Amom Mandel prestou informações
quanto ao seu pronunciamento anterior, acerca de uma “mentira” proferida pelo
Presidente, e por ter sido rebatido, mostraria quem estava falando a verdade, haja
vista, que no Requerimento n. 6.176/2022, de autoria do vereador Raiff Matos, para
o qual havia solicitado votação nominal, não estava disponibilizada nenhuma
informação no SAPL, quanto a quem votou contra ou a favor, salientando que não
estava havendo transparência nas votações dos projetos de leis na Casa, bem
como, dos requerimentos. O Presidente informou ao vereador Amom Mandel que
constavam muitos requerimentos de sua autoria no SAPL, com a inscrição de quem
havia votado, ressaltando que não tinha conhecimento se houve algum problema
nesse interstício, portanto, não houve má-fé ou “mentira”. Nada mais havendo a
tratar, o Presidente encerrou a sessão às onze horas e quarenta e dois 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.

David Valente Reis
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