
 

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 14/2/2023 

Reunião Ordinária do dia 13 de fevereiro de 2023 
Presidente: vereador Caio André Pinheiro de Oliveira    

Secretário-Geral: vereador João Carlos dos Santos Mello 

 

No dia treze 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, pelos vereadores Yomara Jesuína Lins Rodrigues, do Partido 

Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) e João Carlos dos Santos Mello, do 

Republicanos, tendo este último, também secretariado os trabalhos. 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); 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); David Valente 

Reis, Lissandro Breval Santiago, Manoel Eduardo dos Santos Assis, Alonso 

Oliveira de Souza e Marcel Alexandre da Silva, 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); e Jander de Melo Lobato, do Progressistas (PP). 

JUSTIFICADA a ausência dos vereadores Raiff Matos Silva Vasconcelos, do DC; e 

Thaysa Lippy Silva de Souza, do PP. Havendo quórum regimental e invocando a 

proteção de Deus, o Presidente declarou aberta a reunião e convidou os presentes 

para acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. Após a execução do hino, 

foi feito um minuto de silêncio e realizada uma salva de palmas, em homenagem ao 

ex-governador, ex-prefeito e ex-senador Amazonino Armando Mendes, que faleceu 

no dia anterior. Na sequência, o secretário, vereador João Carlos, leu a Ata da 
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sessão ordinária do dia oito de fevereiro do ano em curso. Em Questão de Ordem, 

o vereador Diego Afonso pediu sua inscrição no Pequeno Expediente; o vereador 

Marcelo Serafim, pediu também, sua inscrição ao expediente. Pediu, ainda, a 

benevolência da Mesa, caso houvesse mais de catorze inscrições ao expediente, 

por conta das homenagens ao ex-governador Amazonino Mendes; o vereador 

Rodrigo Guedes ratificou as palavras do seu antecessor, solicitando, ainda, sua 

inscrição ao expediente; e o vereador Prof. Samuel também comungou da sugestão 

dos seus antecessores. O Presidente informou que a Mesa Diretora já havia 

protocolado moção de pesar pelo falecimento de Amazonino Mendes, em nome de 

todos os vereadores, acatando a solicitação do questionante. Em Questão de 

Ordem, o vereador Daniel Vasconcelos ombreou-se aos seus pares que o 

antecederam, pontuando a ajuda que recebeu de Amazonino, enquanto suplente, e 

sugerindo, ainda, a inversão da Pauta, para que todos prestassem suas 

homenagens. O Presidente solicitou ao líder do Prefeito que se posicionasse em 

relação à inversão da pauta. Em Questão de Ordem, o vereador Dione Carvalho 

registrou suas condolências à família enlutada; manifestou a sua tristeza pela morte 

de Amazonino; ressaltando que todos os amazonenses deveriam honrar a memória 

do mesmo. Em Questão de Ordem, o vereador Prof. Fransuá afirmou que a 

inversão da pauta causaria um esvaziamento na plenária, pedindo que fosse 

mantida a ordem. O Presidente acatou a solicitação do questionante e passou, em 

seguida, os trabalhos para o PEQUENO EXPEDIENTE, destacando os inscritos. O 

primeiro orador, vereador Mitoso, homenageou o ex-governador Amazonino 

Mendes, evidenciando a liderança política e o caráter visionário do político; pontuou 

que, enquanto prefeito da capital amazonense abraçou a Indicação n. 146/2011, de 

sua autoria, que criou o programa “Leite do Meu Filho”. O orador declarou que o 

estadista estava à frente de seu tempo e recordou os momentos em que esteve com 

Amazonino, especialmente, quando assumiu a presidência da Imprensa Oficial do 

Estado do Amazonas, a convite do mesmo. Finalizando, declarou ter sido um 

privilégio “o ter conhecido e vivido ao lado dele”. O segundo orador, vereador 

Raulzinho, falou sobre a moção de pesar que apresentou pelo falecimento do ex-

governador Amazonino Mendes e ressaltou que protocolaria projeto de lei para que 

o bairro Novo Aleixo voltasse a ser denominado “Amazonino Armando Mendes”, em 

homenagem ao grande estadista. Falou que teve a honra de conhecê-lo e relembrou 

alguns conselhos que recebeu do mesmo; destacou o grande legado que deixou 

para os amazonenses, como as maternidades; e encerrando, enviou sinceras 

condolências à família enlutada, afirmando que o nome de Amazonino seria 

eternizado. O terceiro orador, vereador Kennedy Marques, lamentou a morte de 

Amazonino Mendes, declarando que o mesmo foi responsável para que ele voltasse 

a concorrer a um cargo no Legislativo, já que não havia obtido êxito em dois mil e 

dois, quando foi candidato a deputado estadual. O orador disse que no período de 

campanha ficou a experiência que adquiriu nos dozes dias que viajou com o grande 

político, nos quais recebeu orientações e conhecimentos que jamais esqueceria. Ao 

final, declarou que Amazonino sempre seria lembrado como um político que deixou 

um grande legado para o Estado do Amazonas. O quarto orador, vereador 
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Rosivaldo Cordovil, na esteira dos seus pares, expressou os seus sentimentos 

pela morte de Amazonino, enaltecendo a dedicação do político ao Estado do 

Amazonas e à cidade de Manaus, e salientando que dentre as grandes realizações 

do mesmo se destacava a Universidade do Estado do Amazonas – UEA. Por fim, 

expressou sua gratidão ao falecido. A vereadora Yomara Lins assumiu a 

presidência dos trabalhos e corroborou as palavras do discursante. O quinto 

orador, vereador Roberto Sabino, agradeceu a Deus por ter retornado à Casa, e na 

sequência, comentou a amizade que teve com Amazonino Mendes, manifestando 

sua admiração por aquele chamado carinhosamente pelo povo de “Negão”. O orador 

salientou que as gestões do grande político sempre foram marcadas pela 

transparência e pela vontade de realizar um governo que ajudasse os amazonenses. 

Por fim, disse que Amazonino seria exemplo para todos os políticos atuantes e para 

os que tinham aspirações políticas no futuro, solidarizando-se com a família 

enlutada. O vereador Caio André reassumiu a presidência da Mesa. O sexto 

orador, vereador Sassá da Construção Civil, disse que Amazonino o havia 

conquistado desde quando se conheceram, em dois mil e dezesseis, frisando que 

grandes políticos locais deviam suas carreiras ao mesmo, e manifestando seu pesar 

pela morte do político, em nome do ramo da Construção Civil. Encerrando, falou 

sobre a falta de abastecimento de água, no dia anterior, na cidade de Manaus, sem 

notificação prévia, afirmando que a empresa Águas de Manaus seria investigada e 

pedindo, ainda, aos seus pares que mantivessem suas assinaturas para a 

implantação da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI. Manifestou-se em 

Questão de Ordem o vereador Marcelo Serafim, tendo sido considerada 

improcedente pelo Presidente, destacando que o momento era de render as 

merecidas homenagens ao ex-governador Amazonino Mendes. Em Questão de 

Ordem, o vereador Gilmar Nascimento ressaltou que os pedidos “pela ordem” 

tinham embasamento no artigo 177 do Regimento Interno, parabenizando o 

Presidente pela condução dos trabalhos. Manifestou-se em Questão de Ordem, o 

vereador Sassá da Construção Civil, tendo sido considerada improcedente pelo 

Presidente. O sétimo orador, vereador Dione Carvalho, destacou a importância 

política de Amazonino Mendes e dos projetos e programas que o mesmo 

desenvolveu na cidade de Manaus e no estado do Amazonas, dentre os quais, a 

criação da UEA; construção do Bumbódromo, na cidade de Parintins; a implantação 

do programa “Leite do Meu Filho”, que contemplou mais de cinquenta mil famílias; e 

o Hospital Universitário Francisca Mendes, que ajudava a salvar milhares de 

pessoas. Ao final, manifestou condolências aos familiares. O oitavo orador, 

vereador Capitão Carpê, falou do grande legado deixado pelo ex-governador 

Amazonino Mendes, frisando que a UEA foi o maior feito do político em vida; além 

das batalhas aguerridas que travava em defesa da Zona Franca de Manaus – ZFM, 

para proteger os empregos dos amazonenses. Prosseguindo, o orador repudiou as 

falas do secretário extraordinário do Ministério da Fazenda e responsável pela 

Reforma Tributária, Bernard Appy, de que pretendia acabar com isenções fiscais no 

país, o que prejudicaria, sobremaneira, a ZFM. Finalizando, propôs que o 

parlamento municipal criasse uma comissão em defesa da ZFM e se juntasse à 
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bancada federal do Estado para o fortalecimento do modelo de desenvolvimento 

regional. O vereador João Carlos assumiu a direção dos trabalhos. O nono 

orador, vereador Marcel Alexandre, reconheceu os feitos do ex-governador 

Amazonino Mendes, ressaltando que o mesmo era um político visionário que 

deixaria a marca de “um pai que cuidava bem de seus filhos”, daí as manifestações 

de respeito à história e à pessoa do falecido. Por último, disse que o mesmo ficaria 

na memória afetiva de todos os amazonenses e solidarizou-se com a família 

enlutada. O décimo orador, vereador William Alemão, relembrou a trajetória 

política deixada por Amazonino, enaltecendo-o como um dos maiores expoentes da 

política amazonense que inspirou diversas gerações de políticos, inclusive ele 

próprio, e era respeitado por todos, mesmo pelos adversários políticos de longas 

datas. O orador enumerou algumas obras e ações de Amazonino na região, 

destacando o Polo Graneleiro de Itacoatiara, a Companhia de Gás do Amazonas – 

Cigás, os principais hospitais de Manaus, os Centros de Atenção Integral à Melhor 

Idade - Caimis e a UEA, registrando o seu pesar e a transcendência do legado 

histórico, político e cultural do ex-governador para o estado do Amazonas. 

Continuando, solicitou a presença da Agência Reguladora dos Serviços Públicos 

Delegados do Município de Manaus – Ageman, na Casa, para prestar 

esclarecimentos sobre o Ofício n. 58 do órgão, que solicitou ao Immu o 

indeferimento da interdição de vias de logradouros públicos abrangidos pelo sistema 

Zona Azul, para que a empresa detentora dos serviços não tivesse prejuízo, 

parabenizando o Immu pelo indeferimento do pedido. O décimo primeiro orador, 

vereador Rodrigo Guedes, prestou homenagem ao ex-governador Amazonino 

Mendes, enaltecendo o legado deixado pelo grande político, do qual destacou os 

seguintes feitos: a UEA, o Bolsa Universidade, os grandes hospitais de Manaus, Vila 

Olímpica, Bumbódromo de Parintins, e os programas “Leite do Meu Filho” e o 

“Direito à Vida”. O orador disse que apresentaria indicação à Casa para que a 

Prefeitura denominasse a estrutura viária que seria construída na avenida Autaz 

Mirim, localizada na rotatória da Bola do Produtor, na zona Leste de Manaus, de 

“Complexo Viário Amazonino Armando Mendes”, em homenagem ao grande chefe 

de Estado de elevado espírito público, que teve a política como vocação, além do 

respeito e amor que demonstrou pelo população manauara, afirmando que seria 

justa a homenagem, já que o mesmo havia fundado boa parte da zona supracitada.  

Encerrando a sua fala, pediu ao Prefeito que analisasse a propositura e 

ultrapassadas as vedações legais, após o período de um ano, praticamente no 

término da obra, a mesma poderia ser denominada com o nome de Amazonino, 

manifestando a sua gratidão ao mesmo, por ter lhe lançado na vida pública. O 

décimo segundo orador, vereador Bessa, lamentou a morte do ex-governador 

Amazonino, ratificou os discursos dos seus antecessores, salientando que o político 

era formador de lideranças. Prosseguindo, reverberou, em nome da comunidade do 

ramal do Baiano, o pedido para a realização urgente de serviços de infraestrutura no 

local, informando que enviaria a demanda ao secretário municipal de Infraestrutura, 

Renato Júnior. Em Questão de Ordem, o vereador Joelson Silva prestou sua 

homenagem ao ex-governador Amazonino Mendes, manifestando suas 
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condolências à família enlutada. O décimo terceiro orador, vereador Prof. Samuel, 

reportou-se à fala do vereador Bessa, pontuando que Manaus tinha necessidades 

tão grandes que era impossível um administrador público resolvê-las de imediato, e 

que todos tinham conhecimento da atuação do Prefeito, principalmente nas vias 

públicas, pois vinha realizando um trabalho de excelente qualidade, por meio de um 

cronograma, assegurando que as reivindicações dos vereadores seriam atendidas 

quando possível, principalmente em razão do período de chuvas na cidade. 

Encerrando, prestou homenagem a Amazonino Mendes, destacando a importância 

da UEA para Manaus e o estado do Amazonas. O décimo quarto orador, vereador 

Éverton Assis, externou sua tristeza pela perda do grande estadista, afirmando que 

o legado deixado por ele era maior que as obras e projetos bem sucedidos, era toda 

a dedicação ao povo amazonense. O orador falou que presenciou a transformação 

na saúde da capital e do interior do Amazonas, por meio de grandes obras e 

projetos realizados; e ao final, prestou condolências à família, solidarizando-se com 

todos que consideravam Amazonino o maior representante político do Estado. O 

décimo quinto orador, vereador Elan Alencar, também homenageou o grande 

estadista visionário Amazonino Mendes, afirmando que as obras por ele edificadas 

eram direcionadas a todos os amazonenses, citando algumas nas áreas da 

educação e saúde, bem como os programas sociais “Leite do Meu Filho” e “Mutirão”. 

Concluindo, declarou que o falecido foi um marco na história da política com sete 

mandatos no Executivo e era pouco provável que fosse superado. O Presidente 

convocou os vereadores que estavam nas dependências da Casa e em seus 

gabinetes a comparecerem ao plenário, para a realização da Ordem do Dia. A 

décima sexta oradora, vereadora Prof.ª Jacqueline, declarou que seria 

desnecessário falar tudo o que os seus antecessores disseram a respeito do grande 

líder político Amazonino Mendes, que até no nome deu destaque ao Amazonas, seu 

estado natal. A oradora discorreu sobre a ação de Amazonino que muito ajudou o 

Amazonas, que foi a implantação da UEA, destacando a importância da mesma para 

a educação, afirmando que quando defendeu a ideia, jamais pensaria que sua filha, 

formada em medicina e especializada em proctologia seria beneficiada.  

Prosseguindo, lamentou a partida, enaltecendo o legado deixado pelo político que 

tinha um olhar de amor e carinho pelo “outro”.  Concluindo, afirmou que o estado do 

Amazonas estava em luto, mas ciente de que a passagem dele não tinha sido em 

vão, pois além dos feitos memoráveis, representou como poucos a sociedade 

amazonense no Brasil e no mundo todo. O vereador Caio André reassumiu a 

presidência da Mesa. O Presidente declarou encerrado o Pequeno Expediente, 

concedendo, em seguida, a palavra aos vereadores para os pedidos de 

preferências. Pela Ordem, a vereadora Yomara Lins pediu preferência ao 

Requerimento n. 010/2023; Prof.ª Jacqueline, ao Requerimento n. 013/2023; e 

Prof. Samuel, ao Requerimento n. 019/2023. O Presidente passou os trabalhos 

para a ORDEM DO DIA. Na PAUTA, foi lida, para conhecimento dos vereadores, a 

Mensagem n. 95/2022, de autoria do Executivo Municipal, que deliberava pela 

aposição de Veto Parcial ao Projeto de Lei n. 177/2021, de autoria do vereador 

Márcio Tavares, que "Dispõe sobre ações para implantar o tratamento contra a 
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depressão infantil e na adolescência nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do 

município de Manaus". O supracitado Veto tomou o n. 001/2023 e seguiu à 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Foi lida, para conhecimento dos 

vereadores, a Mensagem n. 001/2023, de autoria do Executivo Municipal, que 

deliberava pela aposição de Veto Parcial ao Projeto de Lei n. 335/2021, de 

autoria do vereador Márcio Tavares, que “Dispõe sobre a disponibilização de as 

concessionárias de serviços públicos oferecerem a opção de pagamento antes da 

suspensão do serviço, no âmbito do município de Manaus, e dá outras 

providências". O supracitado Veto tomou o n. 003/2023 e seguiu à Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação. Foi lida, para conhecimento dos vereadores, a 

Mensagem n. 001/2023, de autoria do Executivo Municipal, que deliberava pela 

aposição de Veto Total às Emendas 138 e 139 ao Projeto de Lei n. 392/2022, de 

autoria do Executivo Municipal, que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do 

Município de Manaus para o exercício financeiro de 2023". O supracitado Veto 

tomou o n. 004/2023 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Foi 

deliberado, tomou o n. 002/2023 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Prof. Samuel, que “Institui a 

Semana Municipal de Conscientização e Defesa dos Direitos das Pessoas com 

Nanismo, cria o Dia Municipal de Combate ao Preconceito contra Pessoas com 

Nanismo, e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 004/2023 e seguiu 

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

vereador Mitoso, que “Denomina como Edson Arantes do Nascimento (Pelé) o 

complexo viário a ser construído na rotatória denominada Bola do Produtor, na zona 

Leste de Manaus”. Foi retirado de pauta, em razão da ausência do autor, o 

Projeto de Lei, de autoria do vereador Raiff Matos, que “Altera o artigo 2.º e insere 

o artigo 2.º - A na Lei n. 519, de 25 de abril de 2022”. Foi deliberado, tomou o n. 

008/2023 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de 

Lei, de autoria do vereador Lissandro Breval, que “Dispõe sobre a criação e 

implantação do Programa Jovem Financista, destinado aos alunos do 8.º e 9.º anos 

do ensino fundamental das escolas municipais, e dá outras providências”. Foi 

deliberado, tomou o n. 010/2023 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, o Projeto de Lei, de autoria da vereadora Prof.ª Jacqueline, que 

“Institui, no âmbito do município de Manaus, a Semana de Incentivo à Participação 

das Mulheres na Política, a ser realizada anualmente na semana do dia 24 de 

fevereiro, e dá outras providências”. Foi retirado de pauta, em razão da ausência 

do autor, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Jaildo Oliveira, que “Institui o 

Dia Municipal do Estudante Universitário Adventista”. Foi deliberado, tomou o n. 

002/2023 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de 

Resolução, de autoria da Mesa Diretora, que “Dispõe sobre ponto facultativo, 

horário especial de trabalho, antecipação do décimo terceiro salário e fixa critérios 

para recebimento de auxílio-funeral dos servidores do Poder Legislativo Municipal, e 

dá outras providências”. Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 348/2021, de autoria do 

vereador Peixoto, que “Institui a campanha de conscientização ‘gagueira não tem 

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 37D6C434000EF527 . CONSULTE EM https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador

2023.10000.10304.9.014053 (página 6)



 

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

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

 

graça’ nas escolas e creches públicas municipais, e dá outras providências”. Pela 

Ordem, os vereadores Yomara Lins, William Alemão, Márcio Tavares, Kennedy 

Marques, Ivo Neto e Rosivaldo Cordovil solicitaram subscrições ao projeto, tendo 

sido as mesmas acatadas pelo autor. Após, 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. 394/2021, 

de autoria do vereador William Alemão, que “Dispõe sobre a instalação de 

câmeras de monitoramento de segurança nas creches públicas municipais e escolas 

públicas municipais”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de Educação. Foi 

aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento 

ao Projeto de Lei n. 507/2021, de autoria do vereador William Alemão, subscrito 

pelos vereadores Caio André, Ivo Neto, Joelson Silva, Kennedy Marques, 

Lissandro Breval, Peixoto, Raiff Matos, Raulzinho e Yomara Lins, que “Altera o 

artigo 1.º da Lei n. 2.195, de 29 de dezembro de 2016, para inserir ‘Direito das 

Pessoas com Deficiências’ como tema transversal a ser ministrado nas escolas da 

rede pública 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. 616/2021, de autoria do vereador Peixoto, 

que “Implementa, no âmbito do Município de Manaus, o projeto ‘Escola que Cuida’, 

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

Economia e Orçamento. Foram retirados de pauta, em razão da ausência dos 

autores, o Projeto de Lei n. 639/2021, de autoria do vereador Rosinaldo Bual, que 

“Dispõe sobre a denominação da praça localizada na Avenida Oscar Borel, esquina 

com a Rua Vinte e Três de Dezembro e Rua São José, no bairro Compensa 2, como 

Praça Padre Albano Ignácio Ternus”; o 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”; e o Projeto de Lei n. 086/2022, de 

autoria da vereadora Thaysa Lippy, que “Altera a Lei n. 266, de 30 de novembro de 

1994, que regula a identificação dos logradouros públicos do município de Manaus, 

no sentido de incluir o parecer técnico de impacto social como requisito para 

alteração do nome de ruas”. Discutiu o Projeto de Lei n. 218/2021, em segunda 

discussão, o vereador Fransuá. Pela Ordem, os vereadores Yomara Lins, 

Peixoto, Raulzinho, Samuel, William Alemão, Márcio Tavares e Marcel 

Alexandre solicitaram subscrições ao projeto, tendo sido as mesmas acatadas pelo 

autor. A seguir, foi aprovado, em segunda discussão, e seguiu à sanção do 

Prefeito, o Projeto de Lei n. 218/2021, de autoria do vereador Fransuá, que 

“Institui a Semana Municipal de Conscientização e Orientação sobre a Síndrome de 

Rett, e dá outras providências”. Foi aprovado, em segunda discussão, e seguiu à 

sanção do Prefeito, 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)”. Foi aprovado, em segunda discussão, e seguiu à sanção 

do Prefeito, o Projeto de Lei n. 505/2021, de autoria do vereador Allan Campelo, 

subscrito pelos vereadores Caio André e William Alemão, que “Dispõe Sobre o 
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Incentivo à Igualdade de Direitos e Oportunidades no Esporte Entre os Gêneros no 

Âmbito do Município de Manaus, e dá outras providências”. 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. 

575/2021, de autoria do vereador Eduardo Alfaia, que “Dispõe obrigatoriedade de 

aquisição de mobiliário pelo poder municipal diretamente das movelarias do 

município como forma de apoio aos pequenos empreendedores”; Projeto de Lei n. 

577/2021, de autoria do vereador Jaildo Oliveira, que “Modifica o § 1.º do artigo 2.º 

da Lei n. 1.752/2013, que ‘Estabelece a cobrança de tarifa fracionada de 

estacionado no âmbito do Município de Manaus’, e dá outras providências”; Projeto 

de Lei n. 592/2021, de autoria do vereador Fransuá, que “Institui o Programa Adote 

Projetos Esportivos, e dá outras providências”; Projeto de Lei n. 598/2021, de 

autoria do vereador Peixoto, que “Dispõe sobre a gratuidade nos transportes 

públicos municipais para mães lactantes com filho prematuro internado em unidade 

de terapia intensiva neonatal no Município de Manaus, e dá outras providências”; 

Projeto de Lei n. 605/2021, de autoria do vereador Sassá da Construção Civil, 

que “Dispõe sobre o valor da tarifa de esgoto cobrado pela empresa Águas de 

Manaus e limita o teto máximo de cobrança ao percentual de cobertura da rede de 

esgotamento sanitário, e dá outras providências”; Projeto de Lei n. 610/2021, de 

autoria do vereador Daniel Vasconcelos, que “Estabelece o ensino obrigatório da 

Língua Brasileira de Sinais desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental 

como disciplina curricular obrigatória para crianças surdas e ouvintes matriculadas 

nas instituições públicas de ensino, assim como o acesso dos pais de alunos com 

deficiência auditiva na instituição”; Projeto de Lei n. 618/2021, de autoria do 

vereador William Alemão, que “Dispõe sobre a instituição do ‘Programa de Saúde 

Bucal nas Escolas’ da Rede Pública Municipal de Ensino de Manaus, e dá outras 

providências”; e Projeto de Lei n. 621/2021, de autoria do vereador Daniel 

Vasconcelos, que “Institui a criação de um programa direcionado à saúde vocal 

para os professores, incluindo cuidados e prevenção da perda da voz no município 

de Manaus, e dá outras providências”. O Presidente comunicou que os 

supracitados projetos seriam arquivados, conforme preconizava o parágrafo 1.º do 

artigo 38 do Regimento Interno, abrindo, ainda, o prazo de cinco dias úteis para 

recurso. Dando continuidade, foram deferidas as Indicações n. 018 a 031, e 

033/2023; e aprovadas as Moções n. 013 a 017/2023. Em Questão de Ordem, o 

vereador Mitoso indagou a Mesa se havia sido protocolado, em nome da Câmara 

Municipal de Manaus e de todos os vereadores, moção de pesar aos familiares do 

ex-governador Amazonino Mendes, e se a mesma havia sido apreciada no dia em 

curso. O Presidente afirmou que a moção de pesar se encontrava na Câmara 

Digital, para assinaturas dos vereadores, e por esse motivo não havia sido apreciada 

no dia em curso. Após, foi aprovado o Requerimento n. 010/2023, de autoria da 

vereadora Yomara Lins. Discutiu o Requerimento n. 008/2023, o vereador 

Roberto Sabino; tendo este, ainda, solicitado subscrição à propositura, que foi 

concedida pela autora. Pela Ordem, o vereador Rosivaldo Cordovil também 

solicitou subscrição à propositura. A seguir, foi aprovado o Requerimento n. 
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008/2023, de autoria da vereadora Yomara Lins. Discutiu o Requerimento n. 

011/2023, o vereador Roberto Sabino, tendo este, ainda, solicitado subscrição à 

propositura, que foi concedida pela autora. Solicitaram, ainda, subscrições à matéria, 

os vereadores Raulzinho, Joelson Silva, Marcel Alexandre, Márcio Tavares, Elan 

Alencar, William Alemão, Rosivaldo Cordovil, João Carlos, Peixoto, Prof. 

Samuel, Mitoso, Eduardo Alfaia, Éverton Assis e Capitão Carpê; tendo sido as 

mesmas acatadas pela autora. A seguir, foi aprovado o Requerimento n. 

011/2023, de autoria da vereadora Yomara Lins. Foram aprovados, ainda, os 

Requerimentos n. 012, 013, 014, 015, 016 e 017/2023, de autoria da vereadora 

Prof.ª Jacqueline, tendo sido o primeiro, subscrito pelos vereadores Prof. Samuel, 

Joelson Silva, Roberto Sabino William Alemão, Rosivaldo Cordovil, Marcel 

Alexandre e Yomara Lins; o segundo, sido subscrito pelo vereador Prof. Samuel; 

o quarto, sido subscrito pelos vereadores Joelson Silva, Rosivaldo Cordovil, 

Roberto Sabino, William Alemão, Mitoso e Caio André; o quinto, sido subscrito 

pelos vereadores Eduardo Alfaia, Raulzinho, Prof. Samuel e Fransuá; e o sexto, 

sido subscrito pelos vereadores Prof. Samuel, Raulzinho, Fransuá e Eduardo 

Alfaia. Foram aprovados, também, os Requerimentos n. 019, 020, 021, 022 e 

023/2023, de autoria do vereador Prof. Samuel, tendo o primeiro, sido subscrito 

pelos vereadores Prof.ª Jacqueline, Joelson Silva, Marcel Alexandre, Raulzinho, 

Mitoso, Peixoto, Eduardo Alfaia, Kennedy Marques e Diego Afonso; o terceiro, 

sido subscrito pelos vereadores Fransuá, Gilmar Nascimento e Yomara Lins; e o 

quarto, sido subscrito pelos vereadores Marcel Alexandre, Gilmar Nascimento, 

João Carlos e Raulzinho. Em Questão de Ordem, o vereador Rodrigo Guedes 

requereu, de forma verbal, uma indicação à Prefeitura de Manaus, solicitando que o 

viaduto da zona Leste fosse denominado “Viaduto Governador Amazonino Mendes”. 

Em Questão de Ordem, o vereador Mitoso ressaltou que a intenção do vereador 

Rodrigo Guedes era plausível, mas a Casa acabara de deliberar um projeto de lei, 

que denominava como Edson Arantes do Nascimento (Pelé) o complexo viário a ser 

construído na rotatória da Bola do Produtor, na zona Leste de Manaus. Informou, 

ainda, que havia conversado com o prefeito de Manaus, David Almeida, em relação 

à questão, tendo este, assegurado que denominaria uma outra grande obra do 

município com o nome do ex-governador. Em Questão de Ordem, o vereador 

Marcel Alexandre manifestou-se sobre a indicação verbal, de autoria do vereador 

Rodrigo Guedes. Constatando o término do horário regimental, o Presidente 

prorrogou a sessão até à finalização dos trabalhos. Manifestaram-se, ainda, sobre a 

supracitada indicação, os vereadores William Alemão, Gilmar Nascimento e 

Mitoso. 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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