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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 13/2/2023 

Reunião Ordinária do dia 8 de fevereiro de 2023 
Presidente: vereador Caio André Pinheiro de Oliveira    

Secretário-Geral: vereador João Carlos dos Santos Mello 

 

No dia oito de fevereiro 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, pelo vereador Lissandro Breval Santiago, do Avante;  secretariada 

pelo vereador João Carlos dos Santos Mello, do Republicanos (REP). 

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 e Elan Martins de Alencar, do Partido 

Republicano da Ordem Social (PROS); Carmem Glória Almeida Carratte e Samuel 

da Costa Monteiro, do Partido Liberal (PL); Cícero Custódio da Silva, do Partido dos 

Trabalhadores (PT); Diego Roberto Afonso, Éverton Assis dos Santos, Gilmar de 

Oliveira Nascimento e Maria Jacqueline Coelho Pinheiro, do União Brasil (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); Elissandro Amorim 

Bessa, do Solidariedade (SD); François Vieira da Silva Matos, do Partido Verde 

(PV); Francisco Carpegiane Veras de Andrade, Márcio José Maia Tavares e 

Rodrigo Guedes Oliveira de Araújo, do Republicanos; 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); 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); e Yomara Jesuína Lins Rodrigues, do Partido 

Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). JUSTIFICADA a ausência dos vereadores 

David Valente Reis e Marcel Alexandre da Silva, do Avante; e Wallace Fernandes 

de Oliveira, do PROS. Havendo quórum regimental e invocando a proteção de 

Deus, o Presidente declarou aberta a reunião, e na sequência, o secretário, 

vereador João Carlos, leu a Ata da sessão ordinária do dia sete de fevereiro do ano 

em curso. Em seguida, o Presidente passou os trabalhos para o PEQUENO 

EXPEDIENTE, anunciando os inscritos; e registrou os aniversários, no dia em curso, 

do prefeito de Manaus, David Almeida, e do vereador Raulzinho, parabenizando-os. 
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Em Questão de Ordem, o vereador Dione Carvalho felicitou os aniversariantes. O 

primeiro orador, vereador Raulzinho, inicialmente manifestou surpresa pela 

manifestação de carinho de familiares e amigos que se encontravam na galeria, em 

razão do seu natalício, e, prosseguindo, falou sobre os desafios enfrentados na 

vereança, ressaltando que sempre buscava nas palavras de Deus a força 

necessária para superá-los. Concluindo, também registrou o aniversário do prefeito 

David Almeida, parabenizando-o; e pediu a Deus que abençoasse a vida de todos. 

O segundo orador, vereador Rosivaldo Cordovil, agradeceu a Deus, pela 

oportunidade de estar na tribuna da Casa; desejou aos parlamentares um bom início 

de legislatura; e felicitou o seu antecessor e o Prefeito de Manaus, informando que 

já tinha encaminhado à Mesa moção de parabenização aos referidos. Prosseguindo, 

convidou os seus pares para a reunião de instalação da Frente Parlamentar em 

Defesa da Assistência Social, visando à composição da mesma; destacando, ainda, 

a importância da citada frente. Encerrando, ressaltou a importância do trabalho que 

vinha sendo realizado pelo secretário municipal de Infraestrutura, Renato Júnior, 

agradecendo ao mesmo pelos serviços de recapeamento nas ruas dos bairros Vila 

da Prata e São Jorge, e manifestando a sua felicidade em poder encaminhar as 

reivindicações da população manauara. O terceiro orador, vereador Capitão 

Carpê, reafirmou o seu compromisso com as pautas conservadoras e manifestou a 

sua preocupação com os constantes ataques às liberdades individuais vivenciadas 

no país. O orador destacou o sentimento “revanchista” do atual governo federal e 

lamentou a postura retrógada das políticas econômicas empreendidas pelo atual 

Ministério da Fazenda, pontuando, ao final, que as pautas locais eram prioritárias, no 

entanto, o parlamento municipal precisava acompanhar o cenário nacional, que 

impactava o bom andamento da capital amazonense. O quarto orador, vereador 

Daniel Vasconcelos, também parabenizou os aniversariantes do dia, vereador 

Raulzinho e o prefeito David Almeida; agradeceu aos seus pares e à equipe de 

servidores que compuseram a gestão anterior da Comissão de Saúde da Casa, no 

biênio anterior, pelo trabalho realizado para que os projetos relativos à saúde 

avançassem na Casa. O orador parabenizou, em seguida, o vereador Elan Alencar 

que estava assumindo a referida comissão, afirmando que em razão da experiência 

que possuía, o mesmo faria uma excelente gestão; e agradeceu aos parlamentares 

pela confiança nele depositada para que assumisse a Comissão do Direitos 

Humanos, Povos Indígenas e Minorias, ressaltando a experiência com o trabalho 

indígena e com a população em situação de rua, e afirmando que essas populações 

precisavam ser valorizadas pelo poder público. Prosseguindo, externou a sua 

preocupação com a demora na nomeação do titular da Superintendência da Zona 

Franca de Manaus – Suframa, pela importância do Polo Industrial de Manaus para a 

região Norte, agradecendo à economista Ana Maria Souza que estava na 

interinidade do órgão. Concluindo, apelou ao Presidente da República para que 

decidisse sobre a nomeação do superintendente. O quinto orador, vereador Dione 

Carvalho, externou a revolta da grande maioria da população da cidade de Manaus, 

em relação aos serviços prestados pela empresa detentora do serviço do sistema 

Zona Azul. O orador fez uma retrospectiva da implementação do citado serviço, pelo 
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município; e reverberou as denúncias dos comerciantes e proprietários de veículos, 

em razão do aumento da tarifa e da falta de segurança, haja vista, que frequentes 

furtos estavam acontecendo nos veículos, e a empresa não ressarcia os prejuízos 

aos proprietários; questionando o que a empresa Goiânia estava fazendo em 

contrapartida para a cidade de Manaus. Finalizando, o orador disse que estava 

fazendo um levantamento e protocolaria na Casa e na Prefeitura de Manaus, um 

requerimento para que fossem tomadas as medidas necessárias sobre a situação, 

divulgando, por fim, um vídeo sobre o assunto. O sexto orador, vereador Lissandro 

Breval, parabenizou os seus pares pelas novas composições das comissões e 

ressaltou a importância de cada uma na Casa, frisando como as decisões tomadas 

por elas causavam mudanças significativas na fiscalização das ações do Executivo e 

na criação de novas políticas públicas para a cidade, por meio de projetos de leis. 

Continuando, o orador afirmou que o poder público municipal precisava ajudar a 

população que vinha sofrendo, diariamente, com as chuvas na cidade, ressaltando 

as problemáticas oriundas da limpeza pública, infraestrutura e principalmente 

moradia. Concluindo, agradeceu a sua indicação para a terceira vice-presidência da 

Mesa Diretora do biênio em curso. O sétimo orador, vereador Sassá da 

Construção Civil, pronunciou-se a respeito do desserviço da empresa Amazonas 

Energia para a população manauara, ressaltando o confronto que estava 

acontecendo entre trabalhadores da empresa e a população, em razão da tentativa 

de instalação nos novos medidores, e divulgando vídeo sobre a situação. O orador 

alertou para o fato de que se os órgãos competentes não tomassem providências 

para solucionar a questão, o caos seria instalado, pedindo o apoio dos mesmos para 

que solucionassem a questão. Continuando, falou sobre o processo de indicação 

para o titular da Suframa, que prejudicava, sobremaneira, o povo manauara. Ao 

final, criticou a postura de um senador reeleito que, ao invés de lutar pelas causas 

locais, estava perdendo tempo em visitas aos “golpistas” do dia oito de janeiro. O 

oitavo orador, vereador Kennedy Marques, convidou os seus pares, a população e 

todas as instituições de saúde, para participarem de um evento que aconteceria no 

final de março do ano corrente, sobre a esporotricose, doença que se relacionava 

diretamente à saúde pública. O orador lembrou a falta de adesão ao evento 

organizado por ele, no ano anterior, ressaltando que nos grandes hospitais ninguém 

tinha noção da gravidade da doença. Falou também do avanço da doença e 

destacou a importância da participação de todos no supracitado evento, no qual, 

seriam definidas muitas ações do interesse da população. Finalizando, pediu a 

sensibilização da população com o tema, no sentido de evitar o descontrole que se 

instalou na capital Maceió, constatado por ele em recente viagem, manifestando o 

desejo de que todos lutassem contra a doença e fizessem com que Manaus fosse 

referência no combate à mesma. O nono orador, vereador Eduardo Assis, 

colocou-se à disposição da presidência, para ajudar no que fosse necessário, por 

meio da Comissão de Defesa do Consumidor, comprometendo-se a dar 

continuidade ao trabalho do seu antecessor, vereador Márcio Tavares, e afirmando, 

ainda, que realizaria audiências públicas com as concessionárias de serviços 

públicos, como a empresa fornecedora de energia, para tratar da questão dos 
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medidores de energia. Encerrando, o orador parabenizou o prefeito David Almeida e 

o vereador Raulzinho e comunicou que deixava a vice-liderança do Prefeito, para 

cumprir missões no partido ao qual era filiado, informando que seria assumida pelo 

vereador Raulzinho. O Presidente informou aos vereadores que o Departamento 

das Comissões estava em plenário colhendo assinaturas dos presidentes, vice-

presidentes e membros das Comissões que foram compostas, no dia anterior. Em 

Questão de Ordem, o vereador Fransuá agradeceu ao vereador Eduardo Assis, 

pela atuação como vice-líder no primeiro biênio da atual legislatura, parabenizando-

o; e deu boas-vindas ao novo vice-líder, vereador Raulzinho, felicitando-o pelo 

natalício e pela vice-liderança. O décimo orador, vereador Rodrigo Guedes, 

cumprimentou o Presidente da Casa, vereador Caio André, desejando-lhe sucesso e 

êxito na gestão que se iniciava; felicitou o vereador Raulzinho e o prefeito da cidade 

de Manaus pelos natalícios; agradeceu ao líder do Prefeito, vereador Prof. Fransuá, 

pela indicação à recondução da presidência da Comissão de Defesa dos Direitos 

das Pessoas com Deficiência da Casa, firmando o compromisso de trabalhar para 

tornar a cidade de Manaus mais inclusiva, haja vista que apresentava índices muito 

baixos na acessibilidade e políticas públicas de inclusão, e salientando que 

enquanto poder fiscalizador, a Casa poderia inverter o quadro, por meio do esforço 

coletivo de todos os vereadores. Prosseguindo, declarou que como primeiro ato da 

sua gestão, entregaria ao presidente da Casa o projeto “Câmara para todos”, que foi 

elaborado pelo seu gabinete em conjunto com a citada comissão e com a equipe da 

engenharia da Casa, contendo um estudo para disponibilizar inclusão total, não só 

quanto à acessibilidade arquitetônica mas comunicacional, programação visual, 

sensibilização, capacitação e social. Concluindo, disse que faria, pela terceira vez, 

um requerimento cobrando informações e resoluções da  Prefeitura de Manaus 

sobre a paralização do programa “Leite do Meu Filho”, ressaltando a importância do 

mesmo para a população. O Presidente declarou que a Mesa recebia o projeto da 

Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, capitaneado pelo 

vereador Rodrigo Guedes, afirmando que a presidência e todos os vereadores 

estavam ávidos para transformar a Casa mais acessível; e solicitou, em seguida, a 

retificação do partido do vereador na placa de identificação da bancada. Informou 

também que o Veto Parcial n. 001/2023 que estava incluso na pauta foi retirado, em 

função da necessidade de ajuste pela Prefeitura; e, em seguida, delegou a palavra 

ao secretário, vereador João Carlos, para um comunicado. Pela Ordem, o vereador 

João Carlos comunicou o teor do Memorando n. 005/2023, que tratava sobre a 

agenda da semana, informando que haveria, na próxima sexta-feira, a solenidade de 

entrega da medalha “Josué Cláudio de Souza” ao senhor Márcio André Oliveira 

Brito, diretor-presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas – Ipem/AM, 

órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 

Immetro, convidando os seus pares e assessores para prestigiarem o evento. Em 

seguida, o Presidente delegou a palavra aos vereadores, para os pedidos de 

preferência. Pela Ordem, o vereador Eduardo Assis pediu preferência ao 

Requerimento n. 102/2023; Yomara Lins, ao Requerimento n. 010/2023; e Prof.ª 

Jacqueline, ao Requerimento n. 027/2023. Dando prosseguimento, o Presidente 
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passou os trabalhos para a ORDEM DO DIA. Na PAUTA, foi retirada de pauta, em 

razão de correção, a Mensagem n. 95/2022, de autoria do Executivo Municipal, 

que deliberava pela aposição de Veto Parcial ao Projeto de Lei n. 148/2021, de 

autoria do vereador Márcio Tavares, que "Proíbe que pessoas que cometem maus-

tratos a animais domésticos possam obter novamente sua guarda e de outros 

animais". Foi lida, para conhecimento dos vereadores, a Mensagem n. 104/2022, de 

autoria do Executivo Municipal, que deliberava pela aposição de Veto Parcial ao 

Projeto de Lei n. 98/2021, de autoria do vereador Márcio Tavares, que "Dispõe 

sobre ações de controle e prevenção da tuberculose no município de Manaus". O 

supracitado Veto tomou o n. 002/2023 e seguiu à Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação. Foi deliberado, tomou o n. 001/2023 e seguiu à Comissão de 

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

Municipal, capeado pela Mensagem n. 66/2022, que “Altera a Lei n. 1.229, de 2 de 

abril de 2008, e dá outras providências”. Discutiram o Parecer Favorável da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 170/2021, os 

vereadores Capitão Carpê, Raulzinho, Lissandro Breval, Rodrigo Guedes e Ivo 

Neto; tendo estes, ainda, solicitado subscrições ao projeto, que foram concedidas 

pelo autor. Pela Ordem, solicitaram, ainda, subscrições ao projeto, os vereadores 

Raiff Matos, Elan Alencar, Roberto Sabino e Peixoto; tendo sido as mesmas 

acatadas pelo autor. Discutiu, ainda, o Parecer Favorável da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 170/2021, o vereador 

Fransuá. A seguir, foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 170/2021, de autoria do 

vereador Fransuá, que “Dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e 

serviço social nas redes públicas municipais de educação básica, 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 à Emenda 001 e 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”. Pela Ordem, os vereadores Capitão Carpê, Raiff Matos, Márcio 

Tavares, Kennedy Marques, Peixoto, João Carlos, Caio André, Rodrigo Guedes 

e Allan Campelo solicitaram subscrições ao supracitado projeto; tendo sido as 

mesmas acatadas pelo autor. A seguir, o supracitado projeto seguiu à Comissão 

de Meio Ambiente, Recursos Naturais, Sustentabilidade e Vigilância Permanente da 

Amazônia. Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Finanças, Economia 

e Orçamento 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 Meio Ambiente, Recursos Naturais, Sustentabilidade e 

Vigilância Permanente da Amazônia. Discutiram o Parecer Favorável da Comissão 

de Finanças, Economia e Orçamento ao Projeto de Lei n. 501/2021, os vereadores 

Rodrigo Guedes e Peixoto; tendo o primeiro, solicitado, ainda, subscrição ao 
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projeto, que foi acatada pelo autor. Pela Ordem, o vereador João Carlos também 

solicitou subscrição ao projeto; tendo sido a mesma acatada pelo autor. Em 

Questão de Ordem, a vereadora Prof.ª Jacqueline retificou que o número da 

propositura para a qual havia pedido preferência era de n. 003/2023 e não n. 

027/2023. A seguir, foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Finanças, 

Economia e Orçamento ao Projeto de Lei n. 501/2021, de autoria do vereador 

Peixoto, subscrito pelos vereadores Caio André, Glória Carratte, Ivo Neto, 

Joelson Silva, Kennedy Marques, Prof. Samuel e William Alemão, que “Institui a 

Semana do Paradesporto no âmbito do município de Manaus, e dá outras 

providências”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de Defesa dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência. Discutiu o Parecer Favorável da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 513/2021, o vereador William 

Alemão, tendo este, ainda, solicitado subscrição ao supracitado projeto, que foi 

concedida pelo autor. Pela Ordem, solicitaram, ainda, subscrição ao projeto, os 

vereadores Kennedy Marques, Thaysa Lippy, Yomara Lins e Peixoto; 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. 513/2021, de 

autoria do vereador Márcio Tavares, que “Dispõe sobre a afixação de placa 

informativa sobre a proibição do abandono de animais e seus reflexos penais nos 

pets shop, no âmbito do Município de Manaus, e dá outras providências”. O 

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

vereador Lissandro Breval assumiu a presidência dos trabalhos. Discutiram o 

Parecer Favorável da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento ao Projeto 

de Lei n. 520/2021, os vereadores William Alemão, Rodrigo Guedes e Sassá da 

Construção Civil. O vereador Caio André reassumiu a presidência dos trabalhos. 

A seguir, foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Finanças, Economia e 

Orçamento ao Projeto de Lei n. 520/2021, de autoria do vereador Rodrigo Guedes, 

subscrito pelos vereadores Capitão Carpê, Ivo Neto, Joelson Silva, Lissandro 

Breval, Marcel Alexandre, Sassá da Construção Civil, Thaysa Lippy, William 

Alemão e Yomara Lins, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de atualização do 

cadastro dos beneficiários da Tarifa Social de serviço público de abastecimento de 

água, coleta e tratamento de esgoto sanitário no município de Manaus, e dá outras 

providências”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de Água e Saneamento. 

Discutiram o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

à Emenda 001 ao Projeto de Lei n. 530/2021, os vereadores William Alemão, 

Capitão Carpê, Prof.ª Jacqueline, Jander Lobato, Bessa, Elan Alencar, Rodrigo 

Guedes, Gilmar Nascimento e Marcelo Serafim, tendo o primeiro, a segunda e o 

terceiro encaminhado o voto contrário ao projeto. Discutiram, novamente, o 

Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação à Emenda 001 

ao Projeto de Lei n. 530/2021, os vereadores Rodrigo Guedes e William Alemão. 

Discutiu, ainda, o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação à Emenda 001 ao Projeto de Lei n. 530/2021, o vereador Joelson Silva. 

A seguir, foi aprovado, com os votos contrários dos vereadores William Alemão, 

Capitão Carpê, Roberto Sabino e Prof.ª Jacqueline, o Parecer Favorável da 
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Comissão de Constituição, Justiça e Redação à Emenda 001 ao Projeto de Lei n. 

530/2021, de autoria do vereador Jander Lobato, que “Dispõe sobre 

obrigatoriedade da disponibilização de banheiros e fraldários aos clientes em redes 

de estabelecimentos farmacêuticos 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 Finanças, 

Economia e Orçamento ao Projeto de Lei n. 617/2021, de autoria da vereadora 

Thaysa Lippy, subscrito pelos vereadores Caio André, Eduardo Assis, Éverton 

Assis, Ivo Neto, João Carlos, Marcel Alexandre, Márcio Tavares, Peixoto, 

Rosivaldo Cordovil, Wallace Oliveira e Yomara Lins, que “Dispõe sobre a criação 

do sistema virtual de inscrição de pessoas com deficiência para ingresso no 

mercado de trabalho, e dá outras providências”. O supracitado projeto seguiu à 

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Discutiu o Parecer 

Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 

670/2021, o vereador Mitoso, tendo este, ainda, solicitado que o mencionado 

projeto fosse retirado de tramitação, em razão da matéria estar contemplada por 

uma lei federal. A seguir, foi retirado de tramitação, a pedido do autor, o Projeto 

de Lei n. 670/2021, de autoria do vereador Mitoso, que “Torna obrigatória a 

realização de cursos de primeiros socorros para a capacitação dos funcionários das 

escolas e creches da rede privada do Município de Manaus”. Discutiram o Parecer 

Favorável da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento à Emenda 001 e ao 

Projeto de Lei n. 005/2022, as vereadoras Prof.ª Jacqueline e Thaysa Lippy; 

tendo a segunda solicitado subscrição ao projeto, que foi concedida pela autora. 

Pela Ordem, solicitaram, ainda, subscrições ao projeto, os vereadores William 

Alemão, Raiff Matos, Yomara Lins e João Carlos; tendo sido as mesmas 

acatadas pela autora. A seguir, foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão 

de Finanças, Economia e Orçamento à Emenda 001 e ao Projeto de Lei n. 

005/2022, de autoria da vereadora Prof.ª Jacqueline, subscrito pelos vereadores 

Glória Carratte, Ivo Neto, Joelson Silva, Peixoto e Yomara Lins, que “Estabelece 

como permanente, no âmbito do município de Manaus, o Programa Sinal Vermelho”. 

O supracitado projeto seguiu à Comissão de Defesa e proteção dos Direitos da 

Mulher. Em Questão de Ordem, a vereadora Yomara Lins retificou que o número 

da propositura para a qual havia solicitado preferência era de n. 011/2023, e não n. 

010/2023. Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça 

e Redação ao Projeto de Lei n. 022/2022, de autoria da vereadora Glória Carratte, 

subscrito pelos vereadores Capitão Carpê, Eduardo Assis, João Carlos, 

Lissandro Breval, Marcel Alexandre, Peixoto, Prof.ª Jacqueline, Prof. Samuel, 

Raiff Matos, Rosivaldo Cordovil, Thaysa Lippy, Wallace Oliveira, William 

Alemão e Yomara Lins, que “Institui, no âmbito do município de Manaus, o Mês de 

Conscientização sobre a Doença de Parkinson, denominado Tulipa Vermelha, a ser 

comemorado anualmente no mês de abril, e dá outras providências”. O supracitado 

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

Parecer Favorável da Comissão de Esportes ao Projeto de Lei n. 505/2021, o 

vereador William Alemão, tendo este, ainda, solicitado subscrição ao projeto, que 
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foi acatada pelo autor. O Presidente, vereador Caio André também solicitou 

subscrição ao projeto, tendo sido a mesma acatada pelo autor. A seguir, foi 

aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Esportes ao Projeto de Lei n. 

505/2021, de autoria do vereador Allan Campelo, que “Dispõe sobre o incentivo à 

Igualdade de Direitos e Oportunidades no Esporte entre os Gêneros no âmbito do 

Município de Manaus, e dá outras providências”. O supracitado projeto foi 

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

lei. Foi aprovado, em segunda discussão, e seguiu à sanção do Prefeito, o 

Projeto de Lei n. 555/2021, de autoria do vereador Bessa, que “Considera de 

utilidade pública a “Associação Esportiva e Social Mulekada - AESM”. Foi aprovado, 

em segunda discussão, e seguiu à sanção do Prefeito, o Projeto de Lei n. 

425/2022, de autoria do vereador Éverton Assis, que “Considera de Utilidade 

Pública a Associação Viva Feliz, e estabelece outras providências”. Foi retirado de 

pauta, em razão da ausência do autor, o Projeto de Lei n. 448/2022, de autoria do 

vereador Marcel Alexandre, que “Considera de Utilidade Pública o Instituto Amigos 

Solidários do Amazonas (IAS – AM)”. Foram lidas, para conhecimento dos 

vereadores, as proposituras que receberam Parecer Contrário da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, a saber: Projeto de Lei n. 525/2021, de autoria do 

vereador Daniel Vasconcelos, que “Institui o programa “Fim de Semana na Escola” 

na Rede Pública de Educação no Município de Manaus, e dá outras providências”; 

Projeto de Lei n. 527/2021, de autoria do vereador Prof. Samuel, que “Dispõe 

sobre o reconhecimento e denominação de logradouro público como Complexo 

Esportivo Nelson Lacerda”; Projeto de Lei n. 537/2021, de autoria do vereador 

Diego Afonso, que “Dispõe sobre a criação do Vale Transporte do Trabalhador 

Desempregado - VTTD”; Projeto de Lei n. 541/2021, de autoria do vereador Jaildo 

Oliveira, que “Institui o dia 23 de setembro como o Dia Municipal do Agente da 

Autoridade de Trânsito, e dá outras providências”; Projeto de Lei n. 546/2021, de 

autoria do vereador Diego Afonso, que “Institui política municipal de incentivo e 

fomento para a criação de Cooperativas de Trabalho no Município de Manaus, de 

modo a combater os nefastos impactos da pandemia do Covid – 19, nos postos de 

trabalho, e, por conseguinte no sustento das famílias”; Projeto de Lei n. 557/2021, 

de autoria do vereador Joelson Silva, que “Obriga a empresa concessionária dos 

serviços de esgoto e de fornecimento de água, estabelecida na cidade de Manaus, a 

manter nas dependências de seus Reservatórios de Água ou Poços Artesianos 

espalhados nos bairros da capital, ao menos um sistema de vigilância 24 horas, e dá 

outras providências”; Projeto de Lei n. 558/2021, de autoria do vereador William 

Alemão, que “Dispõe sobre a instituição do ‘edital Douglas Mandrake de incentivo 

às bandas autorais de rock e suas vertentes - festival Douglas Mandrake’" no 

município de Manaus, e dá outras providências”; e Projeto de Lei n. 574/2021, de 

autoria do vereador Márcio Tavares, que “Institui sobre Semana de Combate ao 

Abandono de animais no Município de Manaus, e dá outras providências”. O 

Presidente informou que as supracitadas proposituras seriam arquivadas, e, 

conforme preconizava o parágrafo 1.º do artigo 38, do Regimento Interno, abriu 

prazo regimental de cinco dias úteis para recurso. Após, foram deferidas as 
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Indicações n. 001 a 017/2023; e aprovadas as Moções n. 001 a 011/2023. 

Constatando o término do horário regimental, o Presidente prorrogou a sessão até 

à finalização dos trabalhos. Em Questão de Ordem, o vereador Gilmar 

Nascimento pediu que fosse feita a leitura, bem como destaque e apreciação, da 

Moção de Parabenização ao Prefeito de Manaus, pela passagem do seu aniversário. 

O Presidente acatou o pedido. A seguir, foi aprovada, com pedido de destaque, a 

Moção n. 012/2023, de autoria do vereador Gilmar Nascimento, de Parabenização 

ao prefeito de Manaus, David Antônio Abisai Pereira de Almeida, pela passagem do 

seu aniversário, celebrado no dia oito de fevereiro do ano em curso”. Pela Ordem, 

os vereadores Joelson Silva, Elan Alencar e Roberto Sabino solicitaram 

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

Discutiram o Requerimento n. 018/2023, os vereadores Rosivaldo Cordovil, 

Capitão Carpê, William Alemão, Gilmar Nascimento e Rodrigo Guedes. A 

seguir, foi aprovado o Requerimento n. 018/2023, de autoria do vereador 

Rosivaldo Cordovil. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a 

sessão às doze horas e quinze 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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PODER LEGISLATIVO

ASSINATURAS DIGITAIS
ANA MARIA DOS SANTOS ROCHA - TÉCNICO(A) EM TAQUIGRAFIA - 634.586.752-72 EM 13/02/2023 17:43:19
YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES - VEREADOR(A) - 320.732.672-20 EM 14/02/2023 07:45:31
LISSANDRO BREVAL SANTIAGO - VEREADOR(A) - 510.050.422-68 EM 14/02/2023 08:04:24
JOAO CARLOS DOS SANTOS MELLO - VEREADOR(A) - 074.890.987-77 EM 14/02/2023 09:00:48
EVERTON ASSIS DOS SANTOS - VEREADOR(A) - 445.757.002-82 EM 14/02/2023 10:28:29
CARMEM GLORIA ALMEIDA CARRATTE - VEREADOR(A) - 115.263.602-25 EM 14/02/2023 14:00:24
CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - PRESIDENTE - 641.056.792-87 EM 14/02/2023 18:54:02
FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE - VEREADOR(A) - 715.424.852-15 EM 15/02/2023 12:40:24
IVO SANTOS DA SILVA NETO - VEREADOR(A) - 516.531.682-34 EM 16/02/2023 11:54:45
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