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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 21/3/2023 

Reunião Ordinária do dia 20 de março de 2023 
Presidente: vereador Caio André Pinheiro de Oliveira    

Secretário-Geral: vereador João Carlos dos Santos Mello 

 

No dia vinte 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 Francisco Carpegiane Veras de 

Andrade, do Republicanos;  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 e Ivo Santos da Silva Neto, do 

Patriota; Eduardo Assunção Alfaia e Rosinaldo Ferreira da Silva, do Partido da 

Mobilização Nacional (PMN); François Vieira da Silva Matos, do Partido Verde (PV); 

Márcio José Maia Tavares, 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 e Rodrigo Guedes Oliveira de 

Araújo,  do Podemos; Robson da Silva Teixeira e Rosivaldo Oliveira Cordovil, do 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB); e Thaysa Lippy Silva de Souza e 

Jander de Melo Lobato, do Progressistas (PP). JUSTIFICADA a ausência dos 

vereadores Elissandro Amorim Bessa, do SD; Joelson Sales Silva, do Patriota; 

João Kennedy de Lima Marques, do PMN; e Wallace Fernandes de Oliveira, do 

PROS. 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. Na sequência, o secretário, vereador João 

Carlos, leu a Ata da sessão ordinária do dia quinze de março do ano em curso. Em 

Questão de Ordem, o vereador João Carlos ratificou o convite aos membros da 

Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção à Depressão, Suicídio e às Drogas, 
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para uma reunião, após a sessão, na sala de cinema Silvino Santos. Em seguida, o 

Presidente passou os trabalhos para o PEQUENO EXPEDIENTE, destacando os 

inscritos. O primeiro orador, vereador Jaildo Oliveira, informou que recebeu várias 

denúncias de trabalhadores do sistema de transporte de passageiros, de que as 

empresas de vários modais não possuíam seguro para os seus veículos, tendo os 

motoristas que arcar com os prejuízos, caso se envolvessem em algum acidente, 

lamentando, ainda, que os mesmos não tinham a quem recorrer. Ao final, o orador 

declarou que apresentaria uma propositura, convocando o Instituto Municipal de 

Mobilidade Urbana – IMMU a prestar esclarecimentos, na Casa, a respeito da 

denúncia, informando, ainda, que levaria a denúncia, ao Ministério Público do 

Amazonas – MPAM, para que as devidas providências fossem tomadas. O segundo 

orador, vereador Capitão Carpê, falou sobre a questão da depressão, reportando-

se ao salvamento de uma adolescente, realizado pelo Corpo de Bombeiros e pela 

Polícia Militar do Estado do Amazonas, no último domingo, na ponte Jornalista 

Phelippe Daou. O orador informou que apresentaria uma moção de aplausos aos 

profissionais das referidas corporações, pelo respeito e admiração ao trabalho que 

desenvolviam, mencionando, ainda, que como forma de prevenção ao suicídio, 

havia feito as seguintes proposituras: indicação à Prefeitura, para a criação do 

Núcleo de Atendimento Clínico a Pessoas em Risco de Suicídio e de Valorização à 

Vida; ao Governo do Estado, para o aumento do gradil da ponte e instalação de uma 

câmera de monitoramento no local; e um Projeto de Lei, para que a Prefeitura de 

Manaus contratasse psicólogos e assistentes sociais para o efetivo das Unidades 

Básicas de Saúde – UBS, pedindo, ainda, mais sensibilidade por parte dos 

governantes em relação à questão. Informou também, que elaboraria proposituras 

ao comandante Geral da Polícia Militar, para a continuidade do policiamento 

ostensivo na ponte; e ao Corpo de Bombeiros, para a instalação de uma base no 

local. Finalizando, o orador parabenizou o presidente da Frente Parlamentar de 

Cuidados e Prevenção à Depressão, Suicídio e às Drogas, vereador João Carlos, 

pelo trabalho exercido à frente da mesma. O terceiro orador, vereador Rosivaldo 

Cordovil, cobrou, novamente, a instalação de mais um conselho tutelar na zona 

Norte de Manaus, destacando, ainda, as reivindicações dos conselheiros tutelares, 

na reunião realizada pela Comissão de Defesa da Criança, Adolescente e do Idoso, 

da qual era presidente. Finalizando, pediu preferência ao Requerimento n. 

2.672/2023, de sua autoria, referente à realização de uma audiência pública, para 

tratar sobre a questão das demandas do conselho tutelar e do processo eleitoral dos 

mesmos, no ano em curso, na cidade de Manaus. Em Questão de Ordem, o 

vereador Jaildo Oliveira registrou a presença, no Plenário, do vereador Amarildo 

Carvalho de Oliveira, de Saquarema, no Rio de Janeiro, dando-lhe boas-vindas. O 

Presidente reforçou as boas-vindas ao vereador Amarildo Oliveira. O quarto 

orador, vereador Peixoto, informou que esteve reunido, na última sexta-feira, com o 

titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus - 

Seinfra, Carlos Henrique, para tratar sobre a situação das demanda dos ramais do 

Pau Rosa e da Cooperativa. O quinto orador, vereador Éverton Assis, falou sobre 

a CPI da Águas de Manaus, informando que visitou algumas comunidades, a pedido 

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 24A665C1000F5769 . CONSULTE EM https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador

2023.10000.10304.9.023076 (página 2)



 

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

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

 

dos moradores, onde recebeu relatos de descasos sofridos pela concessionária 

Águas de Manaus, exibindo, em seguida, um vídeo das visitas realizadas. 

Finalizando, o orador declarou que a mencionada CPI era um manifesto da vontade 

da maioria da população manauara. O sexto orador, vereador Eduardo Assis, 

destacou o Dia do Consumidor, celebrado no dia quinze de março, destacando os 

avanços nas relações de consumo. Enfatizou, ainda, o trabalho realizado pela 

Comissão de Defesa do Consumidor da Casa, da qual era presidente, em prol dos 

consumidores da cidade de Manaus, colocando-se à disposição da população e dos 

vereadores para qualquer eventualidade; e informou, ainda, que havia conversado 

com o Presidente da Casa, a respeito da implantação do Procon Legislativo, bem 

como, com o diretor-presidente do Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas 

– Procon/AM, Jalil Fraxe, tendo este, se comprometido a fazer a instalação do 

sistema do Procon Nacional, explicando que as citadas ferramentas fariam um filtro 

de todas as denúncias da população perante à Casa Legislativa. Concluindo, 

informou que no dia vinte e três, do corrente mês, seria realizada uma solenidade de 

implantação de uma comissão, bem como, do sistema mencionado por ele, e caso 

os parlamentares tivessem denúncias a realizar, aquele seria o momento. O sétimo 

orador, vereador Alonso Oliveira, criticou a plataforma digital da Previdência 

Social, mencionando que havia mais de um milhão de brasileiros aguardando na fila 

digital para a realização da perícia médica, e pontuando que a citada plataforma foi 

criada com o objetivo de acabar com as filas, o que não estava ocorrendo. Por fim, o 

orador chamou a atenção dos poderes Executivo e Legislativo, para que juntos 

solicitassem ao Governo Federal para que abraçassem a causa em prol dos trinta 

mil amazonenses que se encontravam na fila digital da citada plataforma, sugerindo, 

ainda, como forma de facilitar os atendimentos, que fosse criada a teleperícia. O 

oitavo orador, vereador Marcel Alexandre, manifestou a sua alegria em relação à 

preocupação do prefeito David Almeida com a saúde financeira do município, bem 

como, com o compromisso deste com o voto de confiança dos vereadores ao 

aprovarem o empréstimo de seiscentos milhões em prol das melhorias para a cidade 

de Manaus. O Presidente convidou o vereador Capitão Carpê para presidir os 

trabalhos. Em seguida, o vereador Capitão Carpê assumiu a presidência dos 

trabalhos. O nono orador, vereador Roberto Sabino, falou sobre o assunto 

abordado da tribuna pelo vereador Capitão Carpê, informando que, como presidente 

da Comissão de Segurança Pública Municipal, havia solicitado, por meio de 

indicações, ao secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social e ao 

secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, general Carlos Mansur, a 

presença de guardas municipais e de policiais na ponte, como forma de coibir os 

suicídios no local. O Presidente registrou a presença, no Plenário, do ex-vereador e 

deputado federal, Amom Mandel, dando-lhe boas-vindas. O décimo orador, 

vereador Caio André, cumprimentou a todos e informou que os funcionários da 

concessionária Amazonas Energia se encontravam, naquele momento, no bairro 

São Raimundo, tentando instalar os medidores aéreos no local, registrando a 

rejeição dos moradores para com a implantação dos mesmos. O orador manifestou-

se, ainda, sobre a Águas de Manaus, falando sobre o resultado de uma pesquisa 
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que colocava a cidade de Manaus entre as vinte piores em saneamento básico do 

país, em um ranking que analisou o serviço em cem cidades brasileiras, ressaltando 

que apesar de ter enfrentado dois anos e meio de pandemia e procurado melhorar 

os serviços, a empresa não tinha o direito de cobrar cem por cento de taxa de 

esgoto na cidade, principalmente porque teve a parceria do poder público para a 

construção. Finalizando, afirmou que devido à insatisfação dos consumidores com a 

citada concessionária, ela precisava melhorar não só os serviços que entregava à 

população, mas rever, de uma vez por todas, a cobrança de cem por cento da taxa 

de esgoto na cidade de Manaus. O décimo primeiro orador, vereador William 

Alemão, reportou-se ao assunto abordado pelo seu antecessor, discorrendo sobre o 

descaso da concessionária Águas de Manaus com a população da cidade de 

Manaus. O orador pautou o não cumprimento das metas contratuais e enalteceu a 

Câmara Municipal de Manaus, pela criação da Comissão Parlamentar de Inquérito – 

CPI da Águas de Manaus, colocando o seu nome à disposição para compor a 

mesma. Encerrando, comentou sobre a presença, na Casa, dos representantes da 

Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação – Semef, na última 

quarta-feira, para prestar esclarecimentos à população sobre o aumento na 

cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, criticando o Executivo 

Municipal pelo reajuste. O vereador Caio André reassumiu a presidência dos 

trabalhos. O décimo segundo orador, vereador Raulzinho, parabenizou a Casa 

pela aprovação do Projeto de Lei n. 110/2023, de autoria do Executivo Municipal, 

capeado pela Mensagem n. 09/2023, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar 

operação de crédito com o Banco do Brasil S.A., com a garantia da União”, 

ressalvando que com a aprovação seriam realizadas grandes obras e melhorias em 

prol da população da cidade de Manaus. O décimo terceiro orador, vereador 

Diego Afonso, cumprimentou o ex-vereador e deputado federal Amom Mandel, que 

visitava a Casa, no dia em curso; e manifestou-se a respeito da indicação, por 

unanimidade, do seu nome para a presidência da Comissão Parlamentar de 

Inquérito – CPI das Água, ressaltando que conduziria a mesma com muita 

responsabilidade, imparcialidade e transparência. O parlamentar parabenizou, ainda, 

a forma democrática como o Presidente, vereador Caio André, vinha conduzindo a 

Casa, dando total liberdade, e, principalmente, estrutura técnica para as comissões, 

informando que, no dia em curso, a partir das quinze horas, na sala das Comissões, 

seria realizada a primeira reunião preparatória da citada CPI, na qual seriam 

indicados o vice-presidente e o relator, e agradecendo a cada membro que confiou e 

acreditou no seu trabalho. Ao final, convidou todos os vereadores e a imprensa a 

comparecerem à reunião. O décimo quarto orador, vereador Rodrigo Guedes, 

cumprimentou as lideranças comunitárias e moradores que se faziam presentes na 

galeria, protestando contra a implantação dos medidores aéreos pela Amazonas 

Energia; de igual modo, os moradores do bairro do São Raimundo, que naquele 

momento, estavam lutando contra a citada concessionária, para que os aparelhos 

não fossem instalados no local. O orador informou que, em razão do problema, 

protocolou uma propositura à Amazonas Energia, com base na Lei n. 13.460, para 

ter acesso ao cronograma de instalação da citada empresa, e se a mesma não 
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fornecesse os dados, encaminharia recursos aos órgãos competentes, para que as 

devidas providências fossem tomadas. Finalizando o seu discurso, pediu, mais uma 

vez, que a Casa votasse de forma imediata, o Projeto de Lei, de autoria do vereador 

Caio André, que impedia a instalação dos medidores aéreos na cidade de Manaus, 

informando que já havia feito uma convocação pública, para que o prefeito de 

Manaus, David Almeida, como autoridade máxima, se manifestasse em relação à 

questão. O décimo quinto orador, vereador Sassá da Construção Civil, apelou à 

Casa, à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, à Câmara Federal e ao 

Senado, para que se unissem em apoio à população, pela não instalação dos 

medidores aéreos na cidade de Manaus, convidando, ainda, todos os parlamentares 

a participarem das manifestações dos moradores nas ruas. O Presidente pediu às 

pessoas que se encontravam na galeria, para que não batessem nos vidros, no 

sentido de evitar possíveis acidentes. O décimo sexto orador, vereador Elan 

Alencar, desejou êxito ao presidente da CPI da Águas de Manaus, vereador Diego 

Afonso, para que conduzisse os trabalhos da CPI da melhor forma possível, 

ressalvando que, apesar de não ter assinado a proposta, havia se colocado à 

disposição da mesma para qualquer eventualidade. Concluindo, o orador falou que a 

Comissão de Saúde, da qual era presidente, contava com o apoio incondicional da 

presidência da Casa; destacando, ainda, as visitas realizadas, na última semana, 

pela mencionada comissão a algumas Unidades Básicas de Saúde – UBS Móveis. 

O Presidente registrou a presença, no Plenário, do ex-vereador e deputado federal, 

Amom Mandel, abrindo, em seguida, um espaço para que o mesmo se 

pronunciasse. Com a palavra, o deputado federal, Amom Mandel, em nome do 

Congresso Nacional, deu a sua perspectiva federal em relação aos assuntos 

pautados pela Casa, parabenizando os parlamentares pela iniciativa da instalação 

da CPI da Águas de Manaus e pelo posicionamento contra os medidores aéreos, 

que atrapalhavam o plano urbanístico da cidade de Manaus. Reforçou o seu 

compromisso para com a população amazonense, principalmente por ter recebido 

noventa e dois por cento dos votos na cidade de Manaus, de prestar as visitas e 

acompanhar os trabalhos da Casa, auxiliando no que lhe coubesse. Prestou, em 

seguida, o seu apoio à iniciativa contra o aumento do Imposto Predial e Territorial 

Urbano – IPTU, declarando que os parlamentares tinham como legislar sobre o 

Código Tributário Nacional e impedirem que, em caso de aumentos, ainda que, 

causados pelo recálculo, as pessoas tivessem que pagar um aumento tão 

exorbitante. Concluindo, colocou-se à disposição da presidência para a 

implementação da ferramenta “Buracômetro” no parlamento municipal, agradecendo 

pelo espaço e ratificando o seu compromisso com a população para o cumprimento 

de todas as suas propostas. O Presidente agradeceu ao deputado, colocando a 

Casa à disposição de todas as autoridades que quisessem fazer uso da palavra. Em 

Questão de Ordem, o vereador Dione Carvalho registrou, no dia em curso, o Dia 

Municipal da Sensibilização à Causa das Crianças Cardiopatas. Após, o Presidente 

encerrou o Pequeno Expediente, concedendo, em seguida, a palavra aos 

vereadores para os pedidos de preferências. Em Questão de Ordem, o vereador 

Peixoto pediu a sua subscrição ao Projeto de Lei n. 167/2018. Em Questão de 

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 24A665C1000F5769 . CONSULTE EM https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador

2023.10000.10304.9.023076 (página 5)



 

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

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

 

Ordem, o vereador Gilmar Nascimento reiterou o pedido de recurso que havia 

solicitado, na última quarta-feira, fundamentado no artigo 24, do Regimento Interno, 

com relação ao Requerimento n. 1.454/2023, por não ter sido encaminhado à 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR, ressalvando que havia 

solicitado de forma verbal, e, posteriormente, encaminhado formalmente à 

Presidência no dia quinze de março do ano em curso, às treze horas e quinze 

minutos. Ressaltando, ainda, que conforme assegurava o artigo 24, do citado 

Regimento, o Presidente, em hipótese nenhuma, poderia deixar de submeter a 

propositura à apreciação do Plenário, pedindo, em seguida, que o Presidente 

realizasse o devido trâmite. O Presidente informou ao seu antecessor que o citado 

requerimento havia sido encaminhado à Procuradoria, e assim que a mesma 

remetesse o parecer à propositura, seria colocado na pauta para a apreciação do 

Plenário. Em Questões de Ordem, a vereadora Thaysa Lippy comunicou à Mesa 

Diretora, que havia protocolado, na última sexta-feira, um comunicado do Partido 

Progressista, nomeando-a, novamente, como líder do citado partido na Casa, 

agradecendo, ainda, ao novo presidente estadual, Rodrigo Sá, pela confiança 

depositada nela; o vereador Márcio Tavares, pediu preferência ao Requerimento n. 

3.025/2023; e o vereador Fransuá, na mesma esteira do vereador Gilmar 

Nascimento, pediu, também, a inserção na pauta, de forma célere, do Requerimento 

n. 1.454/2023, para assegurar a parte legal da CPI, solicitando, ainda, preferência ao 

mesmo. O Presidente informou ao seu antecessor, assim como havia informado ao 

vereador Gilmar Nascimento, que já havia despachado para que o recurso fosse 

apreciado com a maior brevidade possível, e tão logo recebesse o parecer, o 

mesmo seria encaminhado à Mesa. Em Questão de Ordem, o vereador Marcel 

Alexandre convocou os membros da Comissão de Finanças, Economia e 

Orçamento, para uma reunião após a sessão. O Presidente reforçou o pedido. Em 

Questões de Ordem, o vereador Alonso Oliveira pediu preferência à Indicação n. 

121/2023; o vereador Rodrigo Guedes, à Indicação n. 134/2023; e o vereador 

Daniel Vasconcelos, à Indicação n. 123/2023. Após, o Presidente passou os 

trabalhos para a ORDEM DO DIA. Na PAUTA, foi deliberado, tomou o n. 109/2023 

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

autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n. 08/2023, que “Altera 

a Lei n. 2.389, de 4 de Janeiro de 2019, e dá outras providências”. Foi deliberado, 

tomou o n. 038/2023 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o 

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

recebimento de livros usados nas escolas públicas municipais, e dá outras 

providências”. Pela Ordem, os vereadores Capitão Carpê, Peixoto, Marcel 

Alexandre, Raiff Matos e William Alemão solicitaram subscrições à supracitada 

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

079/2023 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de 

Lei, de autoria da vereadora Thaysa Lippy, que “Institui o programa Comércio do 

Bem no município de Manaus, a fim de possibilitar a comercialização de produtos 

em espaços públicos municipais”. Pela Ordem, os vereadores Marcel Alexandre, 

Capitão Carpê, João Carlos, Éverton Assis, Peixoto, Prof.ª Jacqueline, Raiff 

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 24A665C1000F5769 . CONSULTE EM https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador

2023.10000.10304.9.023076 (página 6)



 

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

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

 

Matos e Lissandro Breval solicitaram subscrições à supracitada matéria, tendo sido 

as mesmas acatadas pela autora. Foi retirado de pauta, em razão da ausência do 

autor, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Kennedy Marques, que “Dispõe 

sobre as ações de Vigilância e o Controle de Zoonoses no município de Manaus, e 

dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 092/2023 e seguiu à Comissão 

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

Alonso Oliveira, que “Institui o Programa Municipal do Artesanato Popular, e dá 

outras providências”. Pela Ordem, os vereadores Raiff Matos e Peixoto solicitaram 

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

deliberado, tomou o n. 104/2023 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador João Carlos, que “Considera de 

Utilidade Pública o Instituto Central das Entidades Associativas do Brasil (ICEAB)”. 

Foi deliberado, tomou o n. 141/2023 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça 

e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Eduardo Alfaia, que “Altera o 

§ 2.º do artigo 1.º da Lei n. 2.755, de 8 de julho de 2021, que estabelece, no âmbito 

do município de Manaus, a visão monocular como deficiência visual, e dá outras 

providências”. Foi deliberado, tomou o n. 134/2023 e seguiu à Comissão de 

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

Nascimento, que “Dispõe sobre a garantia da acessibilidade comunicativa à mulher 

com deficiência auditiva e/ou visual, vítima de violência doméstica e familiar, e dá 

outras providências”. Pela Ordem, os vereadores Raiff Matos, Marcel Alexandre, 

Elan Alencar, Capitão Carpê e Peixoto solicitaram subscrições à supracitada 

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

142/2023 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de 

Lei, de autoria do vereador Marcelo Serafim, que “Proíbe a venda e/ou 

dispensação de qualquer tipo de medicamento em mercados, supermercados, 

conveniências e estabelecimentos similares na cidade de Manaus, inclusive 

camelódromos e ambulantes, e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 

008/2023 e seguiu à Comissão Especial de Comendas, o Projeto de Decreto 

Legislativo, de autoria do vereador Caio André, que “Concede o Diploma de 

Cidadão de Manaus ao Dr. Ricardo Queiroz de Paiva”. Pela Ordem, o vereador 

Capitão Carpê solicitou subscrição à supracitada matéria, tendo sido a mesma 

acatada pelo autor. Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Finanças, 

Economia e Orçamento ao Projeto de Lei n. 348/2021, de autoria do vereador 

Fransuá, subscrito pelos vereadores Ivo Neto, Márcio Tavares, Rosivaldo 

Cordovil, William Alemão e Yomara Lins, que “Institui a campanha de 

conscientização “gagueira não tem graça” nas escolas e creches públicas 

municipais, e dá outras providências”. Pela Ordem, os vereadores Capitão Carpê, 

Raiff Matos e Peixoto solicitaram subscrições à matéria, tendo sido as mesmas 

acatadas pelo autor. 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. 578/2021, de autoria do vereador Capitão Carpê, subscrito pelos 

vereadores Joelson Silva e Yomara Lins, que “Dispõe sobre o acompanhamento 

psicológico para as mulheres vítimas de violência no âmbito do Município Manaus, e 
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dá outras providências”. Pela Ordem, os vereadores Raiff Matos e Thaysa Lippy 

solicitaram subscrições à matéria, tendo sido as mesmas acatadas pelo autor. 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. 655/2021, de autoria do vereador Márcio Tavares, que 

“Institui a Semana Municipal de Prevenção, Combate e Controle da Hipertensão 

Arterial, a ser realizada na última semana de abril, no município de Manaus, e dá 

outras providências”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de Saúde. Foi 

aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao 

Projeto de Lei n. 041/2022, de autoria da vereadora Yomara Lins, que “Institui o 

mês Abril Laranja dedicado a Prevenção da Crueldade contra os Animais no âmbito 

do município de Manaus”. Pela Ordem, o vereador Capitão Carpê solicitou 

subscrição à matéria, tendo sido a mesma acatada pelo autor. O supracitado projeto 

seguiu à Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Foi aprovado o Parecer 

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

151/2022, de autoria do vereador Rodrigo Guedes, subscrito pelo vereador Caio 

André, que “Declara como Patrimônio Cultural Imaterial do município de Manaus o 

Festival Folclórico Marquesiano”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de 

Cultura e Patrimônio Histórico. Discutiram o Parecer Favorável da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 178/2022, os vereadores 

Prof.ª Jacqueline e Lissandro Breval. A seguir, foi aprovado o Parecer 

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

178/2022, de autoria da vereadora Prof.ª Jacqueline, que “Institui a Semana do 

Campo Limpo no âmbito do município de Manaus, e dá outras providências”. Pela 

Ordem, os vereadores Yomara Lins, Lissandro Breval e Prof. Samuel solicitaram 

subscrições à matéria, tendo sido as mesmas acatadas pelo autor. O supracitado 

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

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

Lei n. 099/2022, de autoria do vereador Eduardo Assis, que “Institui, no 

Calendário Oficial da Cidade de Manaus, a Semana Municipal de Incentivo à Prática 

do Jiu-Jítsu Brasileiro, a ser realizada de 1.º a 7 de julho”. Pela Ordem, os 

vereadores Capitão Carpê, Lissandro Breval e Ivo Neto solicitaram subscrições à 

matéria, tendo sido as mesmas acatadas pelo autor. O supracitado projeto seguiu à 

Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Foi aprovado o Parecer Favorável 

da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 255/2022, de 

autoria do vereador Professor Samuel, que “Institui o Dia Municipal do Grafiteiro, e 

dá outras providências”. Pela Ordem, o vereador Ivo Neto solicitou subscrição à 

matéria, tendo sido a mesma acatada pelo autor. 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. 354/2022, os 

vereadores Marcel Alexandre e Fransuá, tendo estes, ainda, solicitado subscrição 

à matéria, que foram acatadas pelo autor. Pela Ordem, os vereadores Peixoto, 

Allan Campelo e Prof. Samuel solicitaram subscrições à matéria, tendo sido as 

mesmas acatadas pelo autor.  A seguir, foi aprovado o Parecer Favorável da 
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Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 354/2022, de 

autoria do vereador Raiff Matos, subscrito pelos vereadores Capitão Carpê, Ivo 

Neto, Jander Lobato, João Carlos, Kennedy Marques e Yomara Lins, que 

“Dispõe sobre a proibição de apresentações com músicas e danças com conteúdo 

erótico ou sensual para crianças e adolescentes nas escolas da rede pública de 

ensino do 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. 440/2021, de autoria do vereador Rosinaldo Bual, subscrito 

pelos vereadores Kennedy Marques e Marcel Alexandre, 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”. Pela Ordem, os vereadores Peixoto e Capitão Carpê 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. Foi retirado de pauta, em razão da ausência do 

autor, o Projeto de Lei n. 261/2022, de autoria do vereador Jaildo Oliveira, que 

“Institui o quarto domingo de julho como o Dia Municipal do Motorista de Transporte 

Especial, de Fretamento, Rodoviário e de Cargas na cidade de Manaus”. Foi 

aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico à 

Emenda 001 ao Projeto de Lei n. 167/2018, de autoria do vereador Wallace 

Oliveira, que “Dispõe sobre a proibição de mendicâncias e de atividades de 

malabarismo com facas e fogos nos cruzamentos e semáforos das vias urbanas no 

âmbito da cidade de Manaus, e dá outras providências”. O supracitado projeto foi 

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

Projeto de Lei n. 394/2021, em segunda discussão, os vereadores Capitão 

Carpê, Fransuá, Lissandro Breval e William Alemão, tendo o primeiro e o 

segundo, ainda, solicitado subscrição à matéria, que foram acatadas pelo autor. 

Solicitaram, ainda, subscrições à matéria, os vereadores Éverton Assis, Thaysa 

Lippy e Yomara Lins, 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. 394/2021, de autoria do vereador William Alemão, subscrito pelos vereadores 

Caio André, Daniel Vasconcelos, Eduardo Assis, Éverton Assis, Ivo Neto, 

Joelson Silva, João Carlos, Kennedy Marques, Lissandro Breval, Marcel 

Alexandre, Peixoto, Raiff Matos, Roberto Sabino e Rosivaldo Cordovil, que 

“Dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas 

creches públicas municipais e escolas públicas municipais”. Foi aprovado o Parecer 

Favorável da Comissão Especial de Comendas ao Projeto de Decreto Legislativo 

n. 003/2023, de autoria do vereador Peixoto, que “Concede a Medalha de Ouro 

Cidade de Manaus ao Excelentíssimo Senhor Wilson Miranda Lima, Governador do 

Estado do Amazonas”. Pela Ordem, os vereadores Lissandro Breval, Éverton 

Assis, Diego Afonso, Daniel Vasconcelos, Allan Campelo, Eduardo Alfaia, 

Jander Lobato, Marcelo Serafim, Ivo Neto, Dione Carvalho, Rosinaldo Bual, 

Raulzinho, Marcel Alexandre, Elan Alencar, Fransuá, Eduardo Assis, Capitão 
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Carpê, Yomara Lins, Roberto Sabino, Thaysa Lippy, Raiff Matos, Márcio 

Tavares, Prof. Samuel, João Carlos e Caio André solicitaram subscrições à 

matéria, tendo sido as mesmas acatadas pelo autor. Discutiram o Projeto de 

Decreto Legislativo n. 003/2023, em discussão única, os vereadores Caio André 

e Peixoto. A seguir, o supracitado projeto foi aprovado, em discussão única, e 

promulgado, transformando-se no Decreto Legislativo n. 593, de 20 de março 

de 2023. Após, foram deferidas as Indicações n. 122, 124 a 133/2023. Foram 

deferidas, ainda, com pedido de destaque, as Indicações n. 121/2023, de autoria 

do vereador Alonso Oliveira, que “Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 

Prefeito David Antônio Abisai Pereira de Almeida, a implantação do Circuito 

Itinerante Esportivo, Cultural e Recreativo a ser desenvolvido nas praças públicas do 

munícipio, voltado para toda população com o objetivo de devolvê-las aos cidadãos 

de bem; n. 123/2023, de autoria do vereador Daniel Vasconcelos, que “Indica ao 

Senhor Prefeito nos termos regimentais, que seja realizada através da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura (SEMIMF), a construção de uma praça no bairro São 

José Operário atrás do CRAS – São José III (Próximo ao Campo do Bahia); e n. 

134/2023, de autoria do vereador Rodrigo Guedes, que “Indica ao Governo do 

Estado do Amazonas, tomada de providências imediatas a fim de promover o 

reflorestamento da área atingida pelo trágico deslizamento de terra, ocorrido na 

Comunidade Nova Floresta, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus”. Foi 

aprovada a Moção n. 057/2023. Foram aprovados os Requerimentos n. 

2.535/2023, de autoria do vereador Márcio Tavares, tendo este, ainda, sido 

subscrita pelos vereadores Marcel Alexandre, William Alemão, Yomara Lins, 

Daniel Vasconcelos, Caio André e Eduardo Assis; e n.  2.426/2023, de autoria do 

vereador Capitão Carpê, tendo este, ainda, sido subscrito pelos vereadores 

Marcel Alexandre, William Alemão, Raiff Matos e João Carlos. Discutiram o 

Requerimento n. 2.448/2023, os vereadores Marcel Alexandre e Caio André. A 

seguir, foi aprovado o Requerimento n. 2.448/2023, de autoria do vereador Caio 

André. Foi aprovado, ainda, o Requerimento n. 2.496/2023, de autoria do vereador 

Rodrigo Guedes. Discutiram o Requerimento n. 2.325/2023, os vereadores 

Capitão Carpê, Fransuá, Mitoso, Rodrigo Guedes e Gilmar Nascimento, tendo o 

segundo, encaminhado o voto favorável à matéria. Após, constatando o término do 

horário regimental, o Presidente prorrogou a sessão até a finalização dos trabalhos. 

A vereadora Yomara Lins assumiu a presidência dos trabalhos. Discutiram, ainda, 

a matéria, os vereadores Gilmar Nascimento e William Alemão. O vereador Caio 

André reassumiu a presidência dos trabalhos. A seguir, foi aprovado o 

Requerimento n. 2.325/2023, de autoria do vereador Capitão Carpê. Foram, 

aprovados, também, os Requerimentos n. 2.716/2023, de autoria do vereador 

Rodrigo Guedes; e n.  2.731 e 2.732/2023, de autoria do vereador Caio André. Em 

Questão de Ordem, o vereador João Carlos convidou, novamente, os membros da 

Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção à Depressão, Suicídio e às Drogas, 

para uma reunião, após a sessão plenária, na sala de cinema Silvino Santos. Em 

Questão de Ordem, o vereador Fransuá reforçou o seu pedido de preferência ao 

requerimento verbal que havia solicitado, bem como o pedido de preferência, 
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explicando que o mesmo visava justamente proteger a CPI das Águas, na questão 

da legalidade, para que não fosse, posteriormente, questionada, juridicamente, por 

cometer vícios insanáveis. O Presidente informou ao seu antecessor que o 

requerimento mencionado por ele tinha o mesmo teor do requerimento escrito do 

vereador Gilmar Nascimento, que estava sendo analisado pela Procuradoria, 

informando, ainda, que já havia solicitado celeridade à matéria, e assim que a 

Procuradoria emitisse o parecer, o mesmo seria levado ao Plenário para apreciação. 

Em Questão de Ordem, o vereador Gilmar Nascimento pediu que constasse na 

Ata o pedido que fez, anteriormente, em relação ao Requerimento n. 1.454/2023. O 

Presidente acatou o pedido e reforçou o convite aos membros da CCJR, para a 

reunião, após a sessão plenária. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 

encerrou a sessão às doze horas e onze 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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