
 

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

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

 

DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 6/3/2023 

Reunião Ordinária do dia 1.º de março de 2023 
Presidente: vereador Caio André Pinheiro de Oliveira    

Secretário-Geral: vereador João Carlos dos Santos Mello 

 

No dia primeiro de março do ano de dois mil e vinte e três, 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 Caio André Pinheiro de Oliveira, do Partido Social Cristão (PSC); e, 

eventualmente, pelos vereadores Yomara Jesuína Lins Rodrigues, do Partido 

Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB); 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 e Daniel Amaral 

Vasconcelos, do Partido Social Cristão (PSC); William Robert Lauschner, do 

Cidadania; Antônio Almeida Peixoto Filho, Elan Martins de Alencar e Wallace 

Fernandes de Oliveira, 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 (UB); 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; Jaildo de Oliveira 

Silva, do PCdoB; Marcelo Augusto da Eira Correa, do Partido Socialista Brasileiro 

(PSB); Luís Augusto Mitoso Júnior, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB); David 

Valente Reis, Lissandro Breval Santiago, Manoel Eduardo dos Santos Assis e 

Alonso Oliveira de Souza, do Avante; Raiff Matos Silva Vasconcelos, do 

Democracia Cristã (DC); Roberto Sabino Rodrigues, do Podemos; Robson da 

Silva Teixeira e Rosivaldo Oliveira Cordovil, do Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB); Thaysa Lippy Silva de Souza e Jander de Melo Lobato, do 

Progressistas (PP). JUSTIFICADA a ausência dos vereadores Elissandro Amorim 

Bessa, do SD; Éverton Assis dos Santos, do UB; e Marcel Alexandre da Silva, do 

Avante. Havendo quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o 

Presidente em exercício, vereador João Carlos declarou aberta a reunião, e na 

sequência, a secretária, vereadora Glória Carratte, leu a Ata da sessão ordinária do 

dia vinte e oito de fevereiro do ano em curso. Em seguida, o Presidente passou os 

trabalhos para o PEQUENO EXPEDIENTE, destacando os inscritos. O primeiro 
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orador, vereador Mitoso, discorreu sobre a importância do “Março Laranja”, 

instituído pela Lei. n. 2.104/2016, proveniente de projeto de sua autoria, que visava 

ajudar no combate e prevenção ao bullying escolar, com a realização de campanhas 

e atividades que envolvessem a família, professores, pedagogos e toda a 

comunidade escolar. O orador cito  u episódios, como o trágico massacre na escola 

municipal de Realengo, no Rio de Janeiro, em abril de dois mil e onze; na escola 

estadual de Suzano, em dois mil e dezenove; na creche de Saudades, em Santa 

Catarina, em dois mil e vinte e um; e nos Estados Unidos, em dois mil e vinte e dois, 

que tinham em comum uma triste realidade: pessoas desequilibradas, que tinham 

sido vítimas de atos de bullying escolar, e serviam como alerta para a importância do 

debate em torno dos comportamentos disfuncionais que assolavam milhares de 

pessoas no mundo; pontuando, ainda, que apresentou em dois mil e dez o projeto 

de lei que originou a Lei Municipal n. 1.533, dispondo sobre a prevenção da prática; 

e esclarecendo que a escolha da cor laranja, como símbolo da campanha, 

representava tolerância, cordialidade, gentileza e afetividade. Em seguida, o orador 

considerou imprescindível a adoção de medidas de suporte aos alunos, destacando 

a tramitação, desde dois mil e vinte e um, de um projeto de emenda à Lei Orgânica 

do Município de Manaus - Loman, que dispunha sobre a inclusão de psicólogos e 

assistentes sociais nas escolas municipais; e, finalizando, agradeceu ao Presidente 

por ter acatado a sua sugestão para iluminação da fachada do prédio da Casa, na 

cor laranja, durante o mês de março, em alusão à campanha de sua iniciativa. O 

vereador Caio André assumiu a presidência da Mesa. O segundo orador, 

vereador Eduardo Alfaia, falou sobre os avanços do Executivo Municipal na esfera 

da educação, com a implementação de ações na zona Rural da cidade, informando 

que acompanhou, na condição de membro, juntamente com o presidente da 

Comissão de Educação da Casa, vereador Prof. Samuel, a entrega de onze 

geradores para as comunidades ribeirinhas, elencando-as. O orador afirmou, ainda, 

que os aparelhos não beneficiariam somente as escolas, mas também todas as 

comunidades, e enalteceu o trabalho da Prefeitura de Manaus em prol da qualidade 

do ensino, por meio do programa “Educa mais”, que buscava reposicionar a 

educação municipal para melhores índices nos indicadores de avaliação. 

Concluindo, parabenizou a Secretaria Municipal de Educação – Semed e todos os 

servidores da mesma. O Presidente informou à sociedade que, a partir do dia em 

curso, às dezessete horas, a Câmara Municipal de Manaus iluminaria a sua fachada, 

na cor laranja, em atendimento à solicitação do vereador Luís Mitoso; e comunicou a 

todos, que se ausentaria do plenário, às onze horas, para representar a Casa na 

posse do superintendente regional da Polícia Federal no Amazonas. O terceiro 

orador, vereador Kennedy Marques, agradeceu ao Prefeito de Manaus e à 

Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal   - 

Semacc, pelo atendimento a sua indicação para a criação de um espaço pet nas 

feiras da capital que estavam sendo revitalizadas, a fim de que os permissionários que 

fossem sensíveis à causa pudessem cuidar dos animais. Continuando, também 

agradeceu ao Presidente da Casa, vereador Caio André, por ter autorizado a criação 

de um espaço pet para cuidar dos animais que ficavam no estacionamento. Ao final, 

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 2CB3CCB1000F5761 . CONSULTE EM https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador

2023.10000.10304.9.023071 (página 2)



 

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

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

 

declarou que seria paciente quanto ao atendimento de suas proposituras em prol da 

causa animal, pedindo o apoio de seus pares. O Presidente parabenizou o trabalho 

realizado pelo discursante. O quarto orador, vereador Sassá da Construção Civil, 

falou sobre a falta de segurança nas Unidades Básicas de Saúde UBSs e nas 

escolas estaduais e municipais, frisando que os profissionais dessas instituições 

estavam temerosos pelos assaltos que vinham acontecendo. O orador propôs aos 

seus pares a elaboração de um requerimento da Casa ao secretário municipal de 

Segurança Pública e de uma indicação ao secretário de Estado de Segurança, 

solicitando ações que protegessem a população. Encerrando, ratificou a cobrança 

aos secretários, em nome da população, por mais segurança na capital e no Estado. 

O quinto orador, vereador Alonso Oliveira, discorreu sobre sua gestão na 

Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos – Manauscult, nos últimos dois anos, 

chamando a atenção dos seus pares que compunham a Comissão de Cultura e 

Patrimônio Histórico da Casa, para a assinatura do novo decreto assinado pelo 

prefeito David Almeida, de regulamentação da lei de incentivo à cultura, publicado 

no Diário Oficial do Município – DOM em vinte e oito de fevereiro, que 

regulamentava a lei em vigor e simplificava o processo de captação e distribuição 

dos recursos, por meio do Fundo Municipal de Cultura – FMC aos projetos artísticos 

e culturais, impulsionando, dessa forma, a economia local. O sexto orador, 

vereador João Carlos, convidou os seus pares para comparecerem ao devocional 

da Frente Parlamentar Cristã da Casa, que seria realizado no auditório Zany Reis, 

às dez horas da manhã em curso; de igual modo, os membros da Frente 

Parlamentar de Cuidados e Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas a 

participarem da reunião, que aconteceria, na próxima segunda-feira, após a sessão 

plenária, na sala de cinema da Casa, para a discussão de assuntos inerentes aos 

temas. O sétimo orador, vereador Prof. Samuel, falou sobre a Lei Municipal n. 

2.577/2020, publicada em treze de janeiro de dois mil e vinte, que instituía e incluía 

no calendário oficial da cidade de Manaus a Semana de Conscientização e Combate 

ao Feminicídio e à Violência contra a Mulher. O orador discorreu sobre o 

crescimento do número de casos de feminicídio e destacou a importância de incutir 

nas crianças, principalmente nas escolas, o respeito às mulheres. Encerrando, 

informou que a citada lei determinava o período de primeiro a oito de março, 

culminando com o Dia Internacional da Mulher, para as discussões e ações sobre a 

temática, pedindo, ainda, a divulgação da imprensa. A vereadora Yomara Lins 

assumiu a presidência da Mesa. O oitavo orador, vereador Caio André, 

manifestou-se a respeito da instalação dos medidores aéreos da empresa 

Amazonas Energia, divulgando imagens, por meio de vídeos, de situações que 

ocorreram no bairro Dom Pedro, e solicitando, ainda, à Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação que desse celeridade na tramitação do Projeto de Lei n. 

305/2021, de sua autoria, que tratava de uma alteração do Plano Diretor da Cidade 

de Manaus sobre a poluição visual que os aparelhos trariam a Manaus, na 

contramão dos que as principais empresas em todo o país e no mundo estavam 

fazendo para evitá-la. O orador falou do transtorno que estava acontecendo nos 

bairros onde os aparelhos foram instalados, lembrando que apesar de o Superior 
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Tribunal Federal ter deixado claro que não era competência do Estado ou do 

município legislar sobre a questão da cobrança da energia elétrica, o projeto 

supracitado dispunha sobre uma competência da municipalidade, por meio de uma 

alteração no Plano Diretor Urbano e Ambiental da cidade de Manaus, proibiria  não 

só a instalação dos aparelhos, mas também o emaranhado de fios nos postes, 

pontuando a insegurança que a população sentia em relação a possíveis acidentes. 

Concluindo a sua fala, afirmou que a concessionária deveria entender que a 

população já demonstrou inúmeras vezes que não tinham interesse naquele tipo de 

serviço, e, em atendimento ao anseio da mesma, a Casa trabalharia para a 

segurança jurídica do projeto, a fim de resolver, definitivamente, a questão. Em 

Questão de Ordem, o vereador Fransuá rechaçou a tentativa de imposição da 

Amazonas Energia da instalação dos medidores aéreos. Em Questão de Ordem, o 

vereador Rosivaldo Cordovil parabenizou o Presidente da Casa pela propositura 

em tela, irmanando-se aos seus pares em torno do assunto e repudiando a ação da 

empresa supracitada. Ao final, convidou os seus pares a participarem de uma 

reunião com os moradores do bairro Dom Pedro, no próximo dia três de março, cuja 

pauta seria o fortalecimento da sociedade contra a instalação dos medidores. Em 

Questão de Ordem, o vereador Caio André comunicou que se ausentaria do 

plenário, a fim de participar da posse do novo superintendente regional da Polícia 

Federal no Amazonas. Em Questão de Ordem, o vereador Ivo Neto reportou-se 

aos medidores aéreos que prejudicavam a população manauara, colocando-se à 

disposição do Presidente, vereador Caio André, no que fosse necessário, para evitar 

a instalação dos aparelhos. Em Questão de Ordem, o vereador Rodrigo Guedes 

também manifestou o seu apoio ao projeto de lei do vereador Caio André, sugerindo 

que as Comissões se reunissem, de forma célere, para exaurir pareceres, devido à 

importância do mesmo. O orador rebateu a instalação dos medidores aéreos não só 

pelo aumento estratosférico da cobrança e poluição visual, mas também pela 

iminência de acidentes, haja vista, que a população estava se confrontando com os 

funcionários da empresa. Finalizando, declarou que a empresa deveria suspender a 

colocação, de forma imediata e a Casa aprovar, se possível, na semana vindoura, o 

projeto em tela. A Presidente corroborou as palavras do discursante, e, em seguida, 

convocou os vereadores que se encontravam nas dependências da Casa e em seus 

gabinetes para comparecerem ao plenário, em razão da Ordem do Dia. O nono 

orador, vereador William Alemão, solicitou ao Instituto Municipal de Mobilidade 

Urbana – Immu que instalasse placas de delimitação de vagas em frente aos hotéis 

da cidade, para embarque/desembarque e carga/descarga, no sentido de evitar a 

cobrança de estacionamento do sistema Zona Azul. Ao final, lembrou que os 

próprios estabelecimento fiscalizavam, para que as vagas não fossem utilizadas, e 

não deveriam ser punidos com a cobrança. A Presidente deu por encerrado o 

Pequeno Expediente, e constatando o quórum regimental, passou os trabalhos para 

a ORDEM DO DIA. Na PAUTA, foi deliberado, tomou o n. 007/2023 e seguiu à 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do 

vereador Raiff Matos, que “Institui o Réveillon Gospel no Calendário Oficial da 

Cidade de Manaus”. Pela Ordem, os vereadores William Alemão, Fransuá, 
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Raulzinho, Kennedy Marques, Wallace Oliveira, Rodrigo Guedes e Jander 

Lobato solicitaram subscrições à supracitada matéria, tendo sido as mesmas 

acatadas pelo autor. Em Questões de Ordem, o vereador Rodrigo Guedes pediu 

preferência ao Requerimento n. 171/2023; e o vereador William Alemão, ao 

Requerimento n. 1.141/2023. Foi deliberado, tomou o n. 022/2023 e seguiu à 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do 

vereador Diego Afonso, que “Considera de Utilidade Pública a Casa do Oleiro 

Manaus”. Foi deliberado, tomou o n. 024/2023 e seguiu à Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador João 

Carlos, que “Institui, no Calendário Oficial de Manaus, o Dia Municipal do Grupo 

Arimatéia, a ser comemorado no dia 10 de março, e dá outras providências”. Pela 

Ordem, o vereador Márcio Tavares solicitou subscrição à supracitada matéria, 

tendo sido a mesma acatada pelo autor. Foi deliberado, tomou o n. 028/2023 e 

seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria 

do vereador Wallace Oliveira, que “Assegura às pessoas com Transtorno do 

Espectro Autista – TEA, assento preferencial e gratuidade nos transportes coletivos 

públicos no âmbito do município de Manaus”. Pela Ordem, os vereadores Márcio 

Tavares, Yomara Lins, Kennedy Marques, Ivo Neto, Rosivaldo Cordovil, Glória 

Carratte e Thaysa Lippy solicitaram subscrições à supracitada matéria, tendo sido 

as mesmas acatadas pelo autor. Foi deliberado, tomou o n. 029/2023 e seguiu à 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do 

vereador Wallace Oliveira, que “Dispõe sobre a proibição da venda, em pet shops, 

de cães e gatos provenientes de criadouros não legalizados no âmbito do município 

de Manaus, e dá outras providências”. Pela Ordem, os vereadores Kennedy 

Marques, Joelson Silva, Raulzinho e Rosivaldo Cordovil solicitaram subscrições 

à supracitada matéria, tendo sido as mesmas acatadas pelo autor. Foi deliberado, 

tomou o n. 032/2023 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o 

Projeto de Lei, de autoria do vereador Ivo Neto, que “Autoriza a inclusão, no texto 

das leis sancionadas e promulgadas, o nome do vereador autor do projeto, e dá 

outras providências”. Pela Ordem, os vereadores Rosivaldo Cordovil, Peixoto, 

Thaysa Lippy, Yomara Lins e Márcio Tavares solicitaram subscrições à 

supracitada matéria, tendo sido as mesmas acatadas pelo autor. Foi deliberado, 

tomou o n. 035/2023 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o 

Projeto de Lei, de autoria do vereador Daniel Vasconcelos, que “Institui a 

implementação de mecanismos pedagógicos no ambiente escolar para detecção de 

violência doméstica em crianças e adolescentes no município de Manaus, e dá 

outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 039/2023 e seguiu à Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador 

Raulzinho, que “Denomina Bairro Amazonino Armando Mendes o Conjunto 

Amazonino Mendes I (Mutirão), localizado na zona Norte de Manaus”. Foi 

deliberado, tomou o n. 040/2023 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Eduardo Alfaia, que “Proíbe a 

realização de tatuagem e a implantação de piercing em animais que especifica, e dá 

outras providências”. Pela Ordem, os vereadores Kennedy Marques, Eduardo 
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Alfaia, Raulzinho, Rosivaldo Cordovil, Ivo Neto, Eduardo Assis, Capitão Carpê 

e Peixoto solicitaram subscrições à supracitada matéria, tendo sido as mesmas 

acatadas pelo autor. Foi deliberado, tomou o n. 043/2023 e seguiu à Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Fransuá, 

que “Concede gratuidade de tarifa no Serviço de Transporte Coletivo de 

Passageiros aos inscritos nos vestibulares de ingresso às universidades públicas no 

dia do exame”. Pela Ordem, os vereadores Raulzinho, Yomara Lins, Capitão 

Carpê, Rosivaldo Cordovil e Peixoto solicitaram subscrições à supracitada 

matéria, tendo sido as mesmas acatadas pelo autor. Foi deliberado, tomou o n. 

050/2023 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de 

Lei, de autoria da vereadora Glória Carratte, que “Institui os Títulos de Empresa 

Amiga da Criança e do Adolescente e de Cidadão Amigo da Criança e do 

Adolescente, e dá outras providências”. Pela Ordem, os vereadores Diego Afonso, 

Peixoto, Raulzinho e Rosivaldo Cordovil solicitaram subscrições à supracitada 

matéria, tendo sido as mesmas acatadas pelo autor. Foi deliberado, tomou o n. 

003/2023 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de 

Resolução, de autoria do vereador Diego Afonso, que “Dispõe sobre a criação, no 

âmbito da Câmara Municipal de Manaus - CMM, do Parlamento Jovem Municipal, e 

dá outras providências”. Pela Ordem, os vereadores Raiff Matos, Rosivaldo 

Cordovil, Peixoto, Yomara Lins, Lissandro Breval, Kennedy Marques e Capitão 

Carpê solicitaram subscrições à supracitada matéria, tendo sido as mesmas 

acatadas pelo autor. Foi deliberado, tomou o n. 004/2023 e seguiu à Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Resolução, de autoria do vereador 

William Alemão, que “Acrescenta novo inciso ao art. 174 do Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Manaus para criar, na área da Defesa das Causas Negras e 

Afrodescendentes, a Medalha de Ouro Nestor José Soeiro do Nascimento”. Pela 

Ordem, os vereadores Rosivaldo Cordovil, Raulzinho, Peixoto, Márcio Tavares, 

Yomara Lins, Lissandro Breval, Capitão Carpê e Thaysa Lippy solicitaram 

subscrições à supracitada matéria, tendo sido as mesmas acatadas pelo autor. Foi 

deliberado, tomou o n. 002/2023 e seguiu à Comissão Especial de Comendas, o 

Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do vereador Rosivaldo Cordovil, que 

“Concede a Medalha de Ouro Cidade de Manaus ao senhor Wellington Lins de 

Albuquerque, e dá outras providências”. Pela Ordem, os vereadores Peixoto, 

Raulzinho, Yomara Lins, William Alemão e Mitoso solicitaram subscrições à 

supracitada matéria, tendo sido as mesmas acatadas pelo autor. Foi deliberado, 

tomou o n. 004/2023 e seguiu à Comissão Especial de Comendas, o Projeto de 

Decreto Legislativo, de autoria do vereador William Alemão, que “Concede a 

Medalha de Ouro Altair Ferreira Thury ao Excelentíssimo Chefe da Casa Civil Rafael 

Lins Bertazzo”. Pela Ordem, os vereadores Wallace Oliveira, Peixoto, Rosivaldo 

Cordovil, Raulzinho, Eduardo Assis, Eduardo Alfaia, Jander Lobato, Mitoso, 

Alonso Oliveira, Raiff Matos, Fransuá, Gilmar Nascimento, Capitão Carpê, 

Sassá da Construção Civil, Joelson Silva, Lissandro Breval, Roberto Sabino, 

Marcelo Serafim, Ivo Neto, Glória Carratte, Yomara Lins e João Carlos 

solicitaram subscrições à supracitada matéria, tendo sido as mesmas acatadas pelo 
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autor. Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação ao Projeto de Lei n. 683/2021, de autoria do vereador Rosinaldo Bual, 

que “Dispõe sobre a criação do canal de atendimento para Denúncias de Práticas 

de Racismo, Injúria Racial e outras Condutas Discriminatórias na cidade de 

Manaus”. Pela Ordem, os vereadores Rosivaldo Cordovil, Jander Lobato, Sassá 

da Construção Civil, Raiff Matos, Yomara Lins e Peixoto solicitaram subscrições 

à matéria, tendo sido as mesmas acatadas pelo autor. A seguir, o supracitado 

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

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

Lei n. 002/2022, os vereadores Wallace Oliveira, Raiff Matos e Thaysa Lippy, 

tendo o primeiro e o segundo, solicitado, ainda, subscrições ao projeto, tendo sido 

as mesmas acatadas pela autora. Pela Ordem, os vereadores Peixoto, Rosivaldo 

Cordovil, Roberto Sabino, João Carlos e Yomara Lins solicitaram subscrições à 

matéria, tendo sido as mesmas acatadas pelo autor. A seguir, foi aprovado o 

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

Lei n. 002/2022, de autoria da vereadora Thaysa Lippy, que “Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de identificação em braile nas portas dos gabinetes e salas de 

repartições públicas e privadas para os deficientes visuais, e dá outras 

providências”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de Finanças, Economia e 

Orçamento. Discutiram o Parecer Favorável da Comissão de Serviço e Obras 

Públicas ao Projeto de Lei n. 077/2021, os vereadores Joelson Silva, Wallace 

Oliveira, William Alemão, Raulzinho, Lissandro Breval, Rodrigo Guedes, Sassá 

da Construção Civil, Raiff Matos, Capitão Carpê e Fransuá; tendo ainda, o oitavo 

e o nono solicitado subscrições à matéria, tendo sido as mesmas acatadas pelo 

autor. A Presidente solicitou também, subscrição à supracitada matéria, tendo sido 

a mesma acatada pelo autor. A seguir, foi aprovado o Parecer Favorável da 

Comissão de Serviço e Obras Públicas ao Projeto de Lei n. 077/2021, de autoria do 

vereador Fransuá, que “Estabelece normas para a colocação de placa em obra 

pública municipal paralisada contendo exposição dos motivos da interrupção, e dá 

outras providências”. O supracitado projeto foi aprovado, em primeira discussão, e 

retornou às Comissões, em razão de Emenda. Discutiram o Parecer Favorável 

da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 172/2022, os 

vereadores Lissandro Breval, Fransuá e Thaysa Lippy, tendo o primeiro e o 

segundo, ainda, solicitado subscrições à matéria, tendo sido as mesmas acatadas 

pela autora. Pela Ordem, os vereadores Peixoto, Raiff Matos, João Carlos, Ivo 

Neto, Yomara Lins e Márcio Tavares solicitaram subscrições à matéria, tendo sido 

as mesmas acatadas pelo autor. A seguir, foi aprovado o Parecer Favorável da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 172/2022, de 

autoria da vereadora Thaysa Lippy, que “Dispõe sobre passeios turísticos voltados 

à população idosa 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 Direito da Criança, do Adolescente 

e do Idoso ao Projeto de Lei n. 308/2021, de autoria do vereador Ivo Neto, 

subscrito pelos vereadores Bessa, Caio André, Marcel Alexandre, Marcelo 
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Serafim, William Alemão e Yomara Lins, que “Altera o Art. 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”. Pela Ordem, os vereadores 

Kennedy Marques, Raiff Matos e João Carlos solicitaram subscrições à matéria, 

tendo sido as mesmas acatadas pelo autor. A seguir, o supracitado projeto foi 

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

lei. Foram deferidas as Indicações n. 069 a 080/2023; aprovadas as Moções n. 

030 e 031/2023; e aprovados os Requerimentos n. 1.132, 1.133, 1.135, 1.138, 

1.140 e 1.141/2023, de autoria do vereador William Alemão; tendo o último, sido 

subscrito pelos vereadores Peixoto e Kennedy Marques; n. 921/2023, de autoria 

do vereador Mitoso; tendo este sido subscrito pela vereadora Yomara Lins; n. 

1.031 e n. 1.288/2023, de autoria do vereador Raulzinho; n. 1.101; 1.353, 1.355, 

1.356 e 1.361/2023, de autoria do vereador Eduardo Assis; n. 1.173, 1.189, 1.192 e 

1.216/2023, de autoria do vereador Daniel Vasconcelos; e n. 1.271 e 1.289/2023, 

de autoria do vereador Capitão Carpê. Foram concedidos os pedidos de vistas, 

solicitados pelos vereadores Fransuá, Capitão Carpê e William Alemão ao 

Requerimento n. 1.184/2023, de autoria do vereador Raiff Matos. Em Questão de 

Ordem, o vereador Rodrigo Guedes indagou a Mesa sobre o Requerimento n. 

171/2023, para o qual havia solicitado preferência. A Presidente informou ao 

vereador que o requerimento mencionado por ele ainda não havia retornado dos 

pedidos de vistas. Em Questão de Ordem, o vereador Rodrigo Guedes informou 

que, conforme preconizava o artigo 196, do Regimento Interno, o mencionado 

requerimento já deveria ter retornado à pauta para apreciação. A Presidente disse 

que solicitaria auxílio da Procuradoria sobre a questão. Em Questão de Ordem, o 

vereador Gilmar Nascimento invocou o artigo 177, inciso I, do Regimento Interno, 

para indicar o melhor método de trabalho, e convocou, ainda, os membros da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para uma reunião após a sessão. Em 

Questão de Ordem, o vereador Rodrigo Guedes cobrou da Mesa uma resposta à 

sua indagação. Em Questões de Ordem, os vereadores Eduardo Alfaia e Sassá 

da Construção Civil se manifestaram sobre a questão do prazo regimental das 

proposituras. Em Questão de Ordem, o vereador Rodrigo Guedes invocou o artigo 

137, parágrafo único, incisos I e II, do Regimento Interno, para apontar informações. 

A Presidente informou que, segundo à Procuradoria e à Diretoria Legislativa, o 

prazo de vista já havia se esgotado, e por isso, colocaria à apreciação dos 

vereadores o requerimento mencionado pelo vereador Rodrigo Guedes. Em 

Questão de Ordem o vereador Joelson Silva sugeriu que o citado requerimento 

fosse apreciado na segunda-feira. Em Questão de Ordem, o vereador Eduardo 

Alfaia disse que por ele não havia nenhum óbice em relação à apreciação do 

requerimento, encaminhando, ainda, o voto contrário ao mencionado requerimento, 

de autoria do vereador Rodrigo Guedes. Em Questões de Ordem, os vereadores 

Gilmar Nascimento, Joelson Silva, William Alemão, Mitoso, Raulzinho, Peixoto 

e Capitão Carpê se manifestaram a respeito do prazo regimental das proposituras. 

Constatando o término do horário regimental, a Presidente prorrogou a sessão até à 
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finalização dos trabalhos. Em Questões de Ordem, os vereadores Elan Alencar, 

Wallace Oliveira, William Alemão e Rodrigo Guedes também se manifestaram 

sobre o citado requerimento; tendo o último invocado o artigo 201, para solicitar que 

a votação do mencionado requerimento fosse no painel eletrônico. Após, discutiram 

o Requerimento n. 171/2023, os vereadores Peixoto, Capitão Carpê, William 

Alemão, Rodrigo Guedes, Raulzinho e Fransuá; tendo o primeiro, manifestado o 

seu voto contrário à matéria; o segundo, favorável à matéria; e o sexto, 

encaminhado, pela base do Prefeito, o voto contrário à matéria. A seguir, foi 

rejeitado, com os votos contrários dos vereadores William Alemão, Capitão Carpê 

e Rodrigo Guedes, o Requerimento n. 171/2023, de autoria do vereador Rodrigo 

Guedes. A Presidente reforçou o pedido do vereador Gilmar Nascimento aos 

membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para uma reunião após 

a sessão plenária. Comunicou, ainda, que a Diretoria de Comunicação havia 

informado que os três intérpretes da Casa estavam à disposição dos vereadores, 

bastava que solicitassem os serviços na recepção. Nada mais havendo a 

tratar, a Presidente encerrou a sessão às doze horas e vinte 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. 
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