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ATA DA 2ª AUDIÊNCIA PÚLICA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAZONAS, CONVOCADA PARA TRATAR DO 

RECONHECIMENTO DE DIPLOMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO 

SENSU (MESTRADO E DOUTORADO) EXPEDIDOS POR INSTITUIÇÕES 

ESTRANGEIRAS. 4ª SESSÃO LEGISLATIVA. 19ª LEGISLATURA. MANAUS, 

1º DE JUNHO DE 2022. PRESIDENTE: DEPUTADA PROFESSORA 

THEREZINHA RUIZ. 

 

Às treze horas e trinta minutos do dia primeiro de junho do ano dois mil e vinte e 

dois, foram abertos os trabalhos sob a Presidência da Parlamentar 

PROFESSORA THEREZINHA RUIZ, ausentes os demais. A Senhora 

Presidente explicou se tratar de uma AUDIÊNCIA PÚBLICA convocada para 

tratar do reconhecimento de Diplomas de Pós-Graduação Stricto Sensu 

(Mestrado e Doutorado) expedidos por Instituições Estrangeiras, conforme 

Requerimento n.° 1721/2022, de sua autoria. Convidou para compor a Mesa 

as autoridades: Roberto Sanches Mulbarac, Pró-Reitor de Pós-Graduação, 

representando o Reitor da Universidade do Estado do Amazonas; Adriano 

Ferreira, Diretor da Faculdade de Direito; Adriana Maciel, Diretora do 

Departamento de Políticas Educacionais, representando a Seduc; Júnior Nunes, 

Diretor-Geral da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão 

Socioeducaional, representando o Prefeito David Almeida; Thiago Lima, 

Presidente do Conselho Municipal de Educação do Amazonas; Francisco 

Palheta, representando o Fórum Estadual de Educação do Amazonas. Ato 

contínuo, a Deputada Professora Therezinha Ruiz explicou que a Audiência 

tem o propósito de ouvir as pessoas envolvidas no processo do reconhecimento 

de diplomas de pós-graduação stricto sensu expedidos por universidades 

estrangeiras. Lembrou que foi autora, juntamente com o Deputado Josué Neto, 

da Lei Promulgada n.° 245/2012 que reconhecia automaticamente os diplomas 

de mestrado e doutorado oriundos de instituições estrangeiras desde que fossem 

ofertados integralmente, sendo que em 2019, essa Lei foi ampliada para os 

cursos EAD (Educação a Distância). No entanto, em 2021 o Supremo Tribunal 

Federal anulou a Lei Promulgada e, por isso, a Audiência quer propor uma 

alternativa que possa alcançar todos os interessados. Ressaltou que já 

conversou com a Secretária de Estado da Educação e com o Governador Wilson 

Lima e foi autorizada a mediar as negociações. Em seguida, o Professor 

Roberto Sanches Mulbarac destacou que o Sistema de Pós-Graduação 

brasileiro é referência devido à estruturação da Capes, observou que a LDB (Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação), no seu artigo 48, publicada em 1996, já 

previa que os diplomas de mestrado e doutorado oriundos de instituições 

estrangeiras fossem reconhecidos por Universidades brasileiras e que a Lei 

Promulgada 245/2015, aprovada pela Assembleia Legislativa, embora facilitasse 

a vida dos professores, iria contra a Lei Federal n.° 9.394/1996 e, por isso, o 

Supremo Tribunal Federal anulou a Lei estadual e determinou que todas as 

pessoas que tenham sido promovidas com diplomas de instituições estrangeiras 

com fulcro na Lei estadual sejam “despromovidas”; sem, no entanto, ressarcir o 

Estado porque não agiram de má-fé. Ponderou que em relação a isso, nada 

poderia ser feito, porém é possível buscar formas de facilitar o reconhecimento, 

exemplificando que os diplomas emitidos por universidades portuguesas podem 

ser reconhecidos diretamente porque já há um acordo em torno disso. A 

dificuldade das universidades do Mercosul é que, em sua maioria, são 

universidades privadas, com um curriculum muito diferente das universidades 

brasileiras, com um custo barato e que não se adequam à legislação brasileira. 

Pontuou que existiam muitos professores na Seduc que já recebiam com esses 

diplomas estrangeiros e que foram impactados com a decisão do STF, cuja 

aplicabilidade é imediata. Sugeriu que a Semed, a Seduc, a Assembleia e a UEA 

formassem um grupo de trabalho a fim de verificar quais universidades brasileiras 

poderiam reconhecer esses diplomas. Alertou que é um processo caro porque 

teria que ir até a essas universidades e que a Universidade do Estado do 

Amazonas não poderia reconhecer sozinha porque o Programa de Mestrado em 

Educação ainda não foi avaliado e a maioria dos diplomas oriundos de 

instituições estrangeiras é na área da educação. Dando prosseguimento, o 

Professor Adriano Ferreira deixou claro que não iria falar em nome da 

Universidade Federal do Amazonas porque se tratava de uma opinião pessoal 

que consiste em considerar a educação como rol dos direitos humanos e que a 

revalidação e o reconhecimento de diplomas ferem os direitos humanos porque 

os professores estudaram e se preparam para ter os certificados não devendo 

mais ter que reconhecê-los. Defendeu que se fosse feita uma avaliação deveria 

ser apenas da instituição que entregou o diploma, verificando se a universidade 

está credenciada em seu país. Contestou a sugestão de seu antecessor porque 

as universidades abrem poucas vagas para reconhecimento e demoraria uns 

cem anos para reconhecer todos os certificados. Concluiu advogando que a 

Universidade Federal do Amazonas deveria reconhecer os diplomas de mestrado 

e doutorado oriundos de instituições estrangeiras. Após, a Deputada 

Professora Therezinha Ruiz abriu espaço para que os professores que 

estavam no plenário se pronunciassem, manifestando-se os Professores: 

José da Cruz discordou do pronunciamento do Professor Roberto Sanches que 

considerou alguns cursos de mestrado e doutorado baratos, explicou que saiu do 

Juruá para fazer curso de mestrado no Paraguai e considera o seu diploma com 

o mesmo valor de um adquirido no Brasil e perguntou por que a Ufam e a UEA 

não criam cursos de mestrado para atender a demanda da Seduc e da Semed; 

Odersay observou que os diplomas de mestrado e doutorado não serão retirados 

a canetada e sugeriu que 30% (trinta por cento) dos recursos do Fundeb fossem 

utilizados para reconhecer os diplomas fechando parceria com a Ufam, já que a 

UEA não pode fazer sozinha. Pontuou que atualmente as universidades que 

fazem reconhecimento cobram até vinte e sete mil reais.  Em resposta, os 

Professores: Roberto Sanches esclareceu que não é tudo fácil e que existe 

uma legislação a ser cumprida, por isso não pode dizer que vai resolver a 

situação, como também explicou que é muito complexa a abertura de um curso 

de mestrado e que a UEA já está em negociação com a Seduc para que esses 

diplomas sejam reconhecidos; Adriano Ferreira voltou a dizer que não estaria 

ATAS PLENÁRIAS 
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falando em nome da Ufam, mas expressando uma opinião no que se refere ao 

reconhecimento de diplomas postulando que esse reconhecimento é 

desnecessário e afirmou que os recursos do Fundeb poderiam ser usados para 

reconhecer os diplomas. A seguir, a Professora Regina Marieta parabenizou a 

Deputada Professora Therezinha Ruiz e defendeu a pós-graduação stricto sensu 

como programa de formação continuada de professores por meio de convênios. 

Após,  Professor Thiago Lima externou algumas preocupações em relação aos 

pré-conceitos de que os cursos do Mercosul não são bons e alertou para o fato 

de que nenhuma instituição é igual a outra. Na continuidade, o Professor 

Marciel Costa apresentou o caminho que ele percorreu para que seu Certificado 

fosse reconhecido começando por sua graduação na UEA até chegar ao 

doutorado no Paraguai e que conseguiu o reconhecimento de seu Certificado no 

prazo de 90 dias, mas o prazo máximo seria 180 dias.  Em seguida, o Professor 

Francisco Palheta preconizou que o problema maior é a falta de uma lei que 

garantisse ao professor usufruir dos direitos que os diplomas de mestrado e 

doutorado lhe proporcionam. Na sequência, manifestaram-se as Professoras: 

Maria Estela parabenizou a Deputada Professora Therezinha Ruiz e perguntou 

qual é o tempo para fazer o reconhecimento dos diplomas; Goreti  Lima 

cumprimentou a Deputada Professora Therezinha Ruiz pela iniciativa e pediu a 

sensibilidade do Poder Público no sentido de reconhecer os diplomas porque não 

é fácil estudar em outro país e seu objetivo é usar esse conhecimento no Estado 

do Amazonas; Patrícia da UEA colocou-se à disposição de todos como 

professora de direito para ajudar os docentes que estão na luta pelo 

reconhecimento. Após, o Senhor Júnior Nunes parabenizou o empenho da 

Deputada Professora Therezinha Ruiz e assegurou que a Prefeitura de Manaus 

está à disposição para somar esforços a fim de resolver a situação. Com a 

palavra, a Senhora Adriana Maciel Antonaccio enfatizou que o Governador e 

a Secretaria de Estado da Educação estão empenhados em fazer o 

reconhecimento. Pontuou que foi feito um levantamento na Seduc, havendo 410 

(quatrocentos) professores esperando progressão, dos quais 62 (sessenta e 

dois) já tinham sido promovidos e com a decisão do STF perderam o benefício. 

Informou que dentro do Programa Mestre Qualificado está sendo estudada a 

possibilidade de abrir novas vagas de mestrado e alertou que todos os 

professores que estão nessa condição precisam protocolar o pedido de 

progressão na Seduc e, ainda que o processo seja indeferido, gerará uma 

demanda para a Secretaria. Neste momento, a Deputada Professora 

Therezinha Ruiz divulgou a Portaria Normativa n.° 022, de 13 de dezembro de 

2016, do MEC, que trata da tramitação simplificada para reconhecimento de 

diplomas o que possibilita a redução do tempo e pediu que os professores 

acessassem a Plataforma Carolina Bori para tirar todas as dúvidas. Como 

Encaminhamento da Audiência propôs que fosse feito um Grupo de Trabalho 

com a participação de um representante dos professores para agilizar o 

reconhecimento dos diplomas. Reiterou que a Universidade do Estado do 

Amazonas está dialogando com a Seduc para que haja esse reconhecimento 

mais rápido. Ato contínuo, o Professor Roberto Sanches reafirmou que o 

problema não é a questão financeira, pois em relação a isso poderia ser feito 

financiamento, mas sim encontrar uma ou vinte universidades que possam 

reconhecer os mais de quatrocentos diplomas, esse é o grande desafio que a 

UEA está tentando superar. A caminho do fim, a Deputada Professora 

Therezinha Ruiz agradeceu a todos os presentes. Nada mais ocorrendo, foi a 

Reunião encerrada e convocada a Sessão Ordinária de amanhã à hora 

regimental. E, para constar, eu, Ivelize Fausto Nóbrega, Redatora da 

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, lavrei esta Ata. 

                                                                                               

Presidente/Secretário                                                                                                             

ATA DA 46ª SESSÃO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAZONAS, CONVOCADA EM HOMENAGEM A SELEÇÃO 

AMAZONENSE DE JIU-JITSU. 4ª SESSÃO LEGISLATIVA. 19ª 

LEGISLATURA. MANAUS, 2 DE JUNHO DE 2022. PRESIDENTE: DEPUTADA 

JOANA DARC. 

 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia dois de junho do ano dois mil e vinte e 

dois, foram abertos os trabalhos sob a Presidência da Parlamentar JOANA 

DARC, ausentes os demais. A Senhora Presidente explicou se tratar de uma 

Sessão Especial convocada em homenagem à Seleção Amazonense de Jiu-

Jitsu Paradesportivo do Amazonas, conforme Requerimento n.° 2002/2022, 

de sua autoria. Convidou para compor a Mesa, as autoridades: Marco Antônio 

Souza Ribeiro da Costa, ex-deputado; Jorge Elias Costa de Oliveira, Diretor-

Presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento – FAAR, representando 

o Governador Wilson Lima; Jonathas Cândido Machado, Presidente do Instituto 

Paradesportivo do Amazonas; Viviana Ferreira, representando o Senhor Aurilex 

S. Moreira, Subsecretário Municipal de Esporte e Lazer – Semjel; Ronnie Melo, 

Coordenador de Luta das Escolas da Secretaria Municipal de Educação – 

Semed; Leandro Lucas Alves, Presidente da Federação Amazonense de Jiu-

Jitsu Paradesportivo do Amazonas; Leda Maia, ativista da causa PCD. Ato 

continuo, todos de pé, ouviram o Hino Nacional Brasileiro. Em seguida, houve 

a exibição de um vídeo alusivo a Seleção Amazonense de Jiu-Jitsu 

Paradesportivo do Amazonas. Na sequência, a Deputada Joana Darc justificou 

sua iniciativa argumentando que o seu mandato estava à disposição da causa 

em questão porque reconhecia que a modalidade em destaque era a mais inclusa 

no cenário esportivo e que fomentar o esporte na sociedade era reconhecer o 

esforço de cada um dos envolvidos, na oportunidade prometeu destinar recursos 

em emendas parlamentares ao segmento. Neste instante, a Cerimonialista 

Luana Johnson fez a leitura dos nomes dos homenageados que receberam 

Certificados. Com a palavra, o Senhor Jorge Elias considerou de suma 

importância a iniciativa da parlamentar em virtude de o jiu-jitsu ser um esporte 

inclusivo e participativo. Louvou a iniciativa do Governo em conceder o benefício 

bolsa-atleta incluindo também os PCDs. Continuando, o Senhor Jonathas 

Cândido reconheceu o alto nível dos atletas presentes, enfatizando que eles se 
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doavam bastante em prol da causa. Após, o Senhor Marco Antônio Ribeiro da 

Costa comentou sobre a importância da prática do jiu-jitsu para as crianças 

salientando que era graduado faixa preta na modalidade que fazia parte de sua 

vida e considerou a homenagem bastante significativa e oportuna. Neste 

momento, a Parlamentar Joana Darc reconheceu o avanço do bolsa-atleta que 

estava sendo implementado no Estado do Amazonas, na ocasião anunciou que 

estava bem próximo o lançamento pelo Governo do Estado do Projeto PCD 

Empreendedor. A seguir, o Senhor Leandro Lucas agradeceu o empenho da 

Deputada Joana Darc e da Senhora Leda Maia em atender as reivindicações 

deles, tornando-os visíveis na sociedade. Na sequência, o Senhor Rony Melo 

afirmou acreditar no processo educacional do esporte e que a citada prática 

esportiva era um fenômeno sociocultural. Dando prosseguimento, a Senhora 

Leda Maia elogiou a iniciativa da autora pedindo ajuda no sentido de viabilizar a 

retirada de documentos necessários pelos atletas nas associações para terem o 

acesso ao benefício do bolsa-atleta oferecido pelo Governo e outros benefícios 

afins. A caminho do fim, a Presidente agradeceu a presença de todos e se  

comprometeu em militar em prol da causa, através de entendimento verbal com 

as entidades representativas do setor em questão. Nada mais ocorrendo, foi a 

Reunião encerrada e convocada a Sessão Especial de amanhã às 10h. E, para 

constar, eu Ivelize Fausto Nóbrega, Redatora da Assembleia Legislativa do 

Amazonas, lavrei esta Ata. 

                                                                                          Presidente/Secretário 

 
 

ATA DA 47ª SESSÃO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAZONAS, CONVOCADA PARA A ENTREGA DO TÍTULO DE 

CIDADÃO DO AMAZONAS AO SENHOR JOSÉ ANTÔNIO DIAS TOFFOLI, 

MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4ª SESSÃO LEGISLATIVA. 

19ª LEGISLATURA. MANAUS, 3 DE JUNHO DE 2022. PRESIDENTE: 

DEPUTADO ROBERTO CIDADE. 

 

Às dez horas e dez minutos do dia três de junho do ano dois mil e vinte e dois, 

foram abertos os trabalhos sob a Presidência do Parlamentar ROBERTO 

CIDADE, com a presença dos Deputados Belarmino Lins, Dermilson 

Chagas, Doutor Gomes, Fausto Júnior, Wilker Barreto e a Deputada 

Alessandra Campêlo, ausentes os demais. O Senhor Presidente explicou se 

tratar de uma Sessão Especial convocada para a entrega do Título de Cidadão 

do Amazonas ao Senhor José Antônio Dias Toffoli, Ministro do Supremo 

Tribunal Federal, conforme Projeto de Lei n.° 401/2019, de autoria dos 

Deputados Belarmino Lins, Dermilson Chagas e Wilker Barreto, que se 

tornou a Lei Ordinária n.° 4.889, de 22 de julho de 2019. Convidou para 

compor a Mesa as autoridades: Flávio Cordeiro A. Filho, Secretário Estadual 

Chefe da Casa Civil, representando o Governador Wilson Lima; Wellington José 

de Araújo, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas; Dias 

Toffoli, homenageado; Omar Aziz, representando o Senado Federal; Bosco 

Saraiva, representando a Câmara Federal; Belarmino Lins, Autor da Propositura; 

Mauro Campbell Marques, Ministro do Superior Tribunal de Justiça; Alberto 

Rodrigues do N. Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Amazonas; Ivson C. e 

Silva, Procurador-Geral do Município, representando o Prefeito David Almeida; 

Marco Aurélio M. da Silva, Coordenador-Geral da Defensoria Pública do 

Amazonas; Jorge Manoel Lopes Lins, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral-

TRE/AM; Erico Xavier D. e Silva, Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 

Amazonas; Renata Gil de Alcântara Videira, Presidente da Associação dos 

Magistrados Brasileiros; Luís Márcio N. Albuquerque, Presidente da Associação 

dos Magistrados do Amazonas. Ato contínuo, todos de pé, ouviram o Hino 

Nacional executado pela Banda da Polícia Militar do Amazonas. Neste instante, 

o Presidente registrou a presença do Conselheiro Josué Neto e do Deputado 

Federal Marcelo Ramos em plenário. Com a palavra, o Deputado Belarmino 

Lins, ao justificar sua iniciativa, argumentou que o homenageado possuía todos 

os requisitos para ser condecorado com a maior Comenda do Poder Legislativo, 

em virtude de sua elevada notoriedade como jurista e magistrado e sua trajetória 

política. Na sequência, a Jornalista Thereza Pinheiro procedeu à leitura do 

histórico da Comenda. Após, o Presidente Roberto Cidade e os Deputados 

Belarmino Lins, Dermilson Chagas e Wilker Barreto entregaram o Título de 

Cidadão do Amazonas ao Ministro do Supremo Tribunal Federal. Em seguida, 

houve a exibição de um vídeo institucional de autoria da Assembleia. Dando 

prosseguimento, a Cantora Márcia Siqueira e o Violinista Ney Armstrong Júnior 

fizeram uma apresentação cultural. Como orador seguinte, o Deputado 

Dermilson Chagas dirigindo-se ao mais novo cidadão amazonense, reportou-se 

acerca do modelo Zona Franca de Manaus, trançando um paralelo com a 

homenagem deste Poder ao membro do STF, agradecendo-lhe quanto ao seu 

posicionamento favorável à Zona Franca de Manaus no exercício de suas 

funções. Na continuidade, o Ministro Dias Toffoli externou gratidão pela 

concessão do Título, reiterou seu posicionamento favorável ao PIM (Polo 

Industrial de Manaus) e enfatizou o fato de o Amazonas ter se tornado uma sede 

cardinalícia com a indicação do Arcebispo Dom Leonardo Steiner pelo Papa 

Francisco. Elogiou também a pluralidade e a diversidade do Amazonas, 

comprometendo-se ainda mais em posicionar-se favorável, em todas as 

circunstancias, em prol do Amazonas. Da tribuna, o Senhor Flávio Antony 

destacou a conduta e a coragem do homenageado em suas decisões no 

exercício de suas atribuições e salientou o importante papel do Supremo Tribunal 

Federal em defesa da Zona Franca de Manaus. Neste instante, o Ministro Dias 

Toffoli pediu a palavra e lembrou da realização do 1º Congresso de Gestão 

ambiental realizado no Amazonas, no Rio Negro, onde participou com muita 

satisfação e comentou, de forma descontraída alguns momentos indeléveis que 

viveu no Estado como conhecer o “Encontro das Águas” e outros pontos 

turísticos que tornam a Região Amazônica única. A caminho do fim, o 

Presidente desejou mais êxito na carreira profissional do Ministro, agradeceu a 

presença de todos e reiterou o merecimento da Comenda, enfatizando que se 

sentia honrado em poder prestar a homenagem. Nada mais ocorrendo, foi a 
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Reunião encerrada e convocada a Sessão Especial de segunda-feira às 

9h30min. E, para constar, eu Ivelize Fausto Nóbrega, Redatora da Assembleia 

Legislativa do Amazonas, lavrei esta Ata. 

                                                                                          Presidente/Secretário 

 

ATA DA 48ª SESSÃO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAZONAS, CONVOCADA EM HOMENAGEM AOS 5 ANOS DE 

CRIAÇÃO DA FACULDADE DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS-FIC/UFAM. 4ª SESSÃO 

LEGISLATIVA. 19ª LEGISLATURA. MANAUS, 6 DE JUNHO DE 2022. 

PRESIDENTE: DEPUTADO TONY MEDEIROS. 

 

Às nove horas e quarenta minutos do dia seis de junho do ano dois mil e vinte e 

dois, foram abertos os trabalhos sob a Presidência do Parlamentar TONY 

MEDEIROS, ausentes os demais. O Senhor Presidente explicou se tratar de 

uma Sessão Especial convocada em homenagem aos 5 anos de criação da 

Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal do 

Amazonas – FIC/Ufam, conforme Requerimento n.° 1007/2022, de sua 

autoria. Convidou para compor a Mesa as autoridades: Sylvio Mário Puga, 

Reitor da Universidade Federal do Amazonas; Allan Soljenítsin Barreto 

Rodrigues, Diretor da FIC/Ufam; Adriano Fernandes, Diretor da Faculdade de 

Direito da Ufam; Inara Costa, representando o Conselho Federal de Profissionais 

de Relações Públicas-Conferp; Walmir Albuquerque, ex-reitor e Professor 

Emérito da Ufam; Guilhermina Melo, Coordenadora Acadêmica da FIC/Ufam; 

Iraildes Caldas, Diretora da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas e Sociais 

da Ufam; Flayze Viana de Souza, Secretária-Executiva Adjunta da Secom; 

Faustino Beleza, Coordenador Administrativo da FIC/Ufam; Israel Conte de Lima, 

representando o Prefeito David Almeida. Ato contínuo, todos de pé ouviram o 

Hino Nacional executado pela Banda de Música do 9º Distrito Naval sob a 

regência do Maestro Marcelo Vieira. Após, foi feita uma apresentação musical 

pelo Coro de Câmara da Osufam, sob a regência do Professor Doutor Maestro 

Hermes Coelho. Neste momento, o Presidente anunciou que apresentou o 

Projeto de Lei Ordinária n.° 233/2022 tornando a Banda de Música do 9º Distrito 

Naval Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Amazonas. Dando 

prosseguimento, entregou uma Placa Comemorativa à Faculdade de 

Informação e Comunicação-FIC/Ufam, representada pelo Professor Doutor Allan 

Barreto Rodrigues. Em seguida, a Mestre de Cerimônias Luana Johnson 

procedeu à leitura dos nomes dos homenageados que receberam Certificados. 

Na continuidade, o Professor Doutor Allan Barreto agradeceu a homenagem, 

fez uma retrospectiva do início da FIC e discursou sobre os avanços e conquistas 

da Faculdade durante esses cinco anos como a criação do Bloco 2, a partir de 

2023, e a implantação do Curso EAD (Educação a Distância) de Biblioteconomia 

levando a FIC para o interior e outros estados da Região Norte. Pontuou acerca 

dos desafios enfrentados durante a pandemia e as projeções futuras. Na 

sequência, a Professora Doutora Iraildes Caldas parabenizou o Deputado 

Tony Medeiros pela iniciativa, discorreu sobre a importância da FIC para a 

Universidade Federal do Amazonas salientando a expansão dos cursos e a 

criação de novas faculdades fazendo da Ufam uma protagonista na Região 

Amazônica. Após, o Professor Doutor Adriano Fernandes ressaltou o seu 

engajamento em prol da criação da FIC, a sua contribuição como docente e a 

independência que a Faculdade ganhou ao ser desmembrada do ICHL Concluiu 

desejando sucesso, novas conquistas e a entrega de um produto de qualidade. 

Com a palavra, a Professora Doutora Guilhermina Melo fez algumas 

ponderações sobre a função social da Universidade Federal do Amazonas 

destacando a abertura da Instituição para a formação de cidadãos com um 

ensino público, gratuito e de qualidade e parabenizou todos que pertencem à 

FIC/Ufam. A seguir, o Professor Doutor Emérito Walmir Albuquerque 

considerou uma ousadia a criação da FIC, discorreu sobre a história do Curso de 

Comunicação da Ufam até chegar à autonomia de hoje da Faculdade de 

Informação e Comunicação. Finalizou afirmando que a FIC pode ser definida 

como um ideal de futuro, que busca agregar as tecnologias, as questões legais 

da liberdade de expressão e a vocação interdisciplinar. Ato contínuo, foi exibido 

um vídeo institucional. Com a palavra, Professor Doutor Sylvio Mário Puga, 

Magnífico Reitor da Ufam, manifestou gratidão à Casa, em especial ao 

Deputado Tony Medeiros, pela homenagem. Explicou que os cinco anos da FIC 

se confundem com os cinco anos de seu mandato como Reitor da Ufam, por isso 

iria fazer uma prestação de contas de tudo o que vem ocorrendo na Faculdade 

como a entrega de seu Bloco 1 e a retomada da construção do Bloco 2. 

Assegurou que está lutando por novas conquistas e buscando novos desafios 

para que a Faculdade progrida principalmente no que tange à infraestrutura. Da 

tribuna, o Deputado Tony Medeiros justificou a sua iniciativa, mencionou a sua 

formação acadêmica em Educação Artística com habilitação em música e 

especialização em Tecnologia da Educação realizados na Ufam e a importância 

da educação para corrigir as distorções sociais, discursou acerca das 

dificuldades enfrentadas pelos interioranos e defendeu a interiorização da 

Universidade anunciando a Universidade Rural que é objeto de uma indicação 

sua ao Governo do Estado. Por fim, destacou a relevância da FIC com o objetivo 

de democratizar o ensino oportunizando novos horizontes e novas formas de 

levar o conhecimento. Na sequência, a Banda de Música do 9º Distrito Naval 

fez uma apresentação cultural. A caminho do fim, o Presidente agradeceu a 

presença de todos e reiterou seu compromisso com a cultura, educação e 

comunicação, colocando o seu mandato à disposição para dar prosseguimento 

às conquistas e aos avanços na área. Nada mais ocorrendo, foi a Reunião 

encerrada e convocada a Sessão Ordinária de amanhã à hora regimental. E, 

para constar, eu Ivelize Fausto Nóbrega, Redatora da Assembleia Legislativa 

do Amazonas, lavrei esta Ata. 

                                                                                          Presidente/Secretário 
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ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAZONAS. 4ª SESSÃO LEGISLATIVA. 19ª LEGISLATURA. 

MANAUS, 1º DE JUNHO DE 2022. PRESIDENTE: DEPUTADO ROBERTO 

CIDADE. 

 

Às nove horas e dez minutos do dia primeiro de junho do ano dois mil e vinte e 

dois, foram abertos os trabalhos sob a Presidência do Parlamentar ROBERTO 

CIDADE, com a presença dos Deputados Adjuto Afonso, Alessandra Campêlo, 

Cabo Maciel, Carlinhos Bessa, Doutor Gomes, Delegado Péricles, Doutora 

Mayara Pinheiro, Dermilson Chagas, Fausto Júnior, Felipe Souza, João Luiz, 

Joana Darc, Ricardo Nicolau, Saullo Vianna, Serafim Corrêa, Sinésio Campos, 

Therezinha Ruiz e Tony Medeiros, sendo que os Deputados Álvaro Campelo, 

Abdala Fraxe, Belarmino Lins, Wilker Barreto e a Deputada Nejmi Aziz tiveram 

suas faltas justificadas através dos Memorandos n.°s 12, 68, 88, 97 e 40/2022, 

respectivamente. Na Fase Preliminar, o Secretário-Geral, Deputado Delegado 

Péricles, procedeu à leitura do Expediente que constou dos Ofícios: 1. n.°s 

1139, 1140, 1141 e 1162/2022, do Senhor Flávio Cordeiro Antony Filho, 

Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, respondendo aos Requerimentos: I 

- n.° 485/2022, de autoria da Deputada Joana Darc, no qual solicita a 

manutenção do plano de saúde dos servidores aposentados da Secretaria de 

Estado de Educação e Desporto – SEDUC (2022.9.021309); II – n.° 353/2022, 

de autoria do Deputado Roberto Cidade, solicitando ajuda emergencial para as 

famílias afetadas pela forte chuva no Município de Itacoatiara (2022.9.021372); 

III – n.° 1253/2022, de autoria do Deputado Saullo Vianna, solicitando doações 

de madeiras às famílias vítimas da forte chuva que atingiu o Município de 

Parintins (2022.9.021365); IV – n.° 1553/2022, de autoria do Deputado João Luiz, 

solicitando que seja instalado/implantado um Posto do Idam no Distrito de 

Balbina. (2022.9.021655); 2. n.° 89/2022, da Senhora Ana Beatriz Lobo 

Moutinho Breval, Secretária-Executiva de Articulação Institucional da Casa 

Civil, respondendo ao Requerimento n.° 1433/2022, de autoria do Deputado 

Carlinhos Bessa, solicitando a viabilização de envio de filtros Santa Z às 

comunidades do Município de Benjamin Constant (2022.9.021650); 3. n.° 

9054/2022, do Senhor Bruno Bath, Embaixador Chefe da Assessoria 

Especial de Relações Federativas com o Congresso Nacional, respondendo 

ao Requerimento n.° 1674/2022, de autoria do Deputado Fausto Júnior, no qual 

solicita a instalação na Região Norte do País, mais precisamente em Manaus, de 

um Consulado-Geral dos Estados Unidos, com intuito de facilitar a emissão e 

renovação de vistos para a população Amazonense (2022.9.021549); 4. 

Memorando n.° 101/2022, do Deputado Sinésio Campos, Presidente da 

Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Energia, encaminhando Relatório 

Final Circunstanciado, da referida Comissão (2022.9.021774). Como primeiro 

orador, o Deputado Dermilson Chagas fez uma demonstração da arrecadação 

do Governo nestes cinco primeiros meses do ano tendo um saldo de mais de 

dois bilhões de reais.  Questionou por que ainda não houve reajuste salarial dos 

servidores, nem a data-base, embora a receita do Estado seja crescente. 

Perguntou quais seriam os investimentos do Governo no Amazonas, já que as 

obras concluídas são de gestões anteriores e os empréstimos numerosos. Após, 

a Deputada Alessandra Campêlo cumprimentou os policiais civis presentes em 

plenário e informou que procurou o Secretário de Estado da Casa Civil para 

reabrir a “mesa de negociação’ a fim de buscar uma melhor proposta. Em 

segundo assunto, formalizou um Requerimento de Indicação visando à criação 

de um Programa de Transporte Intermunicipal entre Iranduba e Manaus para que 

seja semelhante ao que ocorre no transporte coletivo aqui em Manaus, ou seja, 

que os idosos e estudantes tenham seus direitos garantidos. Na sequência, a 

Deputada Professora Therezinha Ruiz deu boas-vindas aos policiais civis e 

sugeriu o diálogo neste momento. Em outro tema, corroborou com o 

posicionamento da Deputada Alessandra Campêlo em relação ao transporte 

intermunicipal, citando o Município de Itacoatiara. Em outro assunto, prestou 

contas de sua visita ao Município de Iranduba e destacou a reforma da Escola 

Municipal Creuza Aires pelo Prefeito Augusto Ferraz. Concluiu convidando os 

deputados a participarem de uma Audiência Pública às 13h com os profissionais 

da educação da Seduc e Semed a fim de tratar do Reconhecimento de Diplomas. 

Em seguida, o Deputado Delegado Péricles pontuou que precisa haver diálogo 

para que a Lei do Escalonamento seja cumprida, como também a promoção dos 

servidores da polícia civil. Colocou-se à disposição para tentar resolver o 

problema. Neste momento, o Presidente suspendeu a reunião por 15 

(quinze) minutos). Reabertos os trabalhos às dez horas, havendo quórum 

regimental, o Presidente Roberto Cidade iniciou a Ordem do Dia 

concedendo um Comunicado de Liderança ao Deputado Sinésio Campos 

que apresentou um Projeto de Resolução Legislativa alterando a possibilidade 

de um Deputado, ausente do Plenário, ter seu Projeto aprovado por meio de 

subscrição, possibilitando essa alternativa com um prazo de 24h por escrito. Em 

segundo assunto, encaminhou alguns Requerimentos referentes à CPI da 

Energia destinados ao Ipem propondo alterações a fim de resguardar o 

consumidor. Apresentou um Projeto de Lei, pedindo Regime de Urgência, 

proibindo às concessionárias de água e luz a instalação de medidores aéreos. 

Informou que a Comissão vai se encontrar com o Ministério Publico para discutir 

um Termo de Ajustamento de Conduta e convidou todos os Membros da CPI 

(Deputados Dermilson Chagas, Carlinhos Bessa, Fausto Júnior e Serafim 

Corrêa) para a entrega formal do Relatório Circunstancial da CPI da Amazonas 

Energia ao Presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas. Na sequência. 

o Presidente Roberto Cidade aprovou, com anuência do Plenário, as Atas da 

Sessões Ordinárias 45, 46 e 47, das Sessões Especiais 42, 43, 44 e 45 e do 1º 

Encontro das Comissões de Saúde das Assembleias Legislativas da Amazônia 

Legal. Ato contínuo, o Secretário-Geral, Deputado Delegado Péricles, 

procedeu à leitura da Pauta de Requerimentos: 1. n.° 2046/2022, do 

Deputado João Luiz, “Requer tramitação em Regime de Urgência ao Projeto 

de Resolução Legislativa n.º 49/2022, de sua autoria, que Concede a Medalha 

Ruy Araújo ao Ilustre Senhor Jorge Elias Costa de Oliveira”. Em votação, 

aprovado; n.° 2047/2022, do Deputado Adjuto Afonso, “Requer tramitação em 

Regime de Urgência ao Projeto de Lei Complementar n.° 05/2022, da Mesa 
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Diretora, que Altera, na forma que especifica, a Lei Complementar n.º 216, de 8 

de setembro de 2021, que regulamenta o inciso III do artigo 157 e os artigos 158 

e 158-A da Constituição do Estado do Amazonas e dá outras providências”. Em 

votação, aprovado. Após, foi apreciado pelo Plenário em 1º Turno o Projeto 

de Lei Complementar n.° 05/2022, da Mesa Diretora, “Altera, na forma que 

específica, a Lei Complementar n.° 216, de 8 de setembro de 2021, que 

regulamenta o inciso III do art. 157 e os artigos 158 e 158-A da Constituição do 

Estado do Amazonas, e dá outras providências”. Com Pareceres Favoráveis da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde recebeu emenda do Relator 

Deputado Delegado Péricles; e Parecer Conjunto Favorável, nos termos da 

emenda, das Comissões de Assuntos Econômicos; e de Obras, Patrimônio e 

Serviços Públicos (Relator: Deputado Saullo Vianna). Em votação, aprovado. A 

seguir, o Secretário-Geral leu a Pauta nos termos dos artigos 71, do inciso V, 

dos artigos 121 e 122 do Regimento Interno: 1. Projeto de Lei n.° 219/2022, 

oriundo da Mensagem Governamental n.° 32/2022, “Altera, na forma que 

especifica, a Lei n.° 3.785, de 24 de julho de 2012, que Dispõe sobre o 

licenciamento ambiental no Estado do Amazonas, Revoga a Lei n.° 3.219, de 28 

de dezembro de 2007, e dá outras providências." Com Parecer Favorável da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação (Relator: Deputado Delegado 

Péricles); e Parecer Conjunto Favorável das Comissões de Assuntos 

Econômicos; e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Relatora: 

Deputada Joana Darc). Em discussão, os Deputados: Dermilson Chagas 

pediu ao Relator que dissesse quais as questões ambientais estariam sendo 

mudadas. Ponderou que a Lei do Licenciamento Ambiental precisa de 

flexibilização e não de afrouxamento; Felipe Souza explicou que o Projeto quer 

incluir dois subcódigos que já constam em nível nacional e seria apenas para 

regulamentar em nível estadual. Em Encaminhamento de Votação, o 

Deputado Dermilson Chagas declarou que iria se abster. Em votação, 

aprovado com abstenção do Deputado Dermilson Chagas; 2. Projeto de Lei 

n.° 29/2020, da Deputada Joana Darc, “Estabelece a prática do CED (Capturar-

Esterilizar-Devolver) em animais domésticos no âmbito do Estado do Amazonas”. 

Com Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação 

(Relator, Deputado Wilker Barreto); de Assuntos Econômicos (Relator: Deputado 

Ricardo Nicolau); de Proteção aos Animais, Assuntos Indígenas, Cidadania e 

Legislação Participativa (Relator: Deputado João Luiz). Em votação, aprovado; 

3. Projeto de Lei n.° 364/2021, do Deputado Adjuto Afonso, “Dispõe sobre as 

diretrizes para o incentivo ao acesso e empreendedorismo voltados à Tecnologia 

Assistiva (TA) ao idoso, às pessoas com deficiência, incapacidade ou mobilidade 

reduzida, no âmbito do Amazonas, na forma que especifica”. Recebeu 

Substitutivo do autor. Com Pareceres Favoráveis, nos termos do Substitutivo, 

das Comissões de Constituição, Justiça e Redação (Relator: Deputado Carlinhos 

Bessa); da Mulher, da Família e do Idoso (Relatora: Deputada Professora 

Therezinha Ruiz); de Direitos Humanos, Pessoa com Deficiência e Promoção 

Social (Relator: Deputado Dr. Gomes); e de Empreendedorismo, Comercio 

Exterior E Mercosul (Relator: Deputado Belarmino Lins). Em votação, 

aprovado; 4. Projeto de Lei n.° 372/2021, da Deputada Joana Darc, “Institui o 

Banco de Leite Materno Virtual para cadastramento prévio e voluntário e 

acompanhamento de quantidade disponível nos bancos de leite do Estado”. Com 

Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação 

(Relator: Deputado Wilker Barreto); de Assuntos Econômicos (Relator: Deputado 

Ângelus Figueira); da Mulher, da Família e do Idoso (Relatora: Deputada 

Professora Therezinha Ruiz). Em votação, aprovado; 5. Projeto de Lei n.° 

450/2021, da Deputada Joana Darc “Institui a Semana de Orientação sobre a 

Toxoplasmose”. Com Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, 

Justiça e Redação (Relator: Deputado Carlinhos Bessa); de Assuntos 

Econômicos (Relator: Deputado Ricardo Nicolau); de Saúde e Previdência 

(Relator: Deputado Wilker Barreto); e de Proteção aos Animais, Assuntos 

Indígenas, Cidadania e Legislação Participativa (Relator: Deputado Cabo 

Maciel). Em votação, aprovado; 6. Projeto de Lei n.° 458/2021, da Deputada 

Joana Darc, “Institui a campanha Idosos Órfãos de Filhos Vivos”. Com Pareceres 

Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação (Relator: 

Deputado Carlinhos Bessa); de Assuntos Econômicos (Relator: Deputado 

Dermilson Chagas); e da Mulher, da Família e do Idoso (Relatora: Deputada 

Professora Therezinha Ruiz). Em votação, aprovado; 7. Projeto de Lei n.° 

502/2021, da Deputada Joana Darc, “Altera a Lei n.º 5.408, de 25 de fevereiro 

de 2021, que Torna responsabilidade do autor de maus-tratos a animais o custeio 

de tratamento veterinário e recuperação da vítima animal” Com Pareceres 

Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação (Relator: 

Deputado Wilker Barreto); e Assuntos Econômicos (Relator: Deputado Ângelus 

Figueira); e de Proteção aos Animais, Assuntos Indígenas, Cidadania e 

Legislação Participativa (Relator: Deputado Ângelus Figueira). Em votação, 

aprovado; 8. Projeto de Lei n.° 562/2021, dos Deputados Roberto Cidade e 

Professora Therezinha Ruiz, “Altera, na forma que especifica, a Lei Promulgada 

nº 241, de 31 de março de 2015 que: “Consolida a legislação relativa à pessoa 

com deficiência no Estado do Amazonas, e dá outras providências”. Com 

Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação 

(Relator: Deputado Wilker Barreto); e Assuntos Econômicos (Relator: Deputado 

Dermilson Chagas); e de Direitos Humanos, Pessoa com Deficiência e Promoção 

Social (Relator: Deputado Dr. Gomes). (Retirado de Pauta pelo Presidente); 9. 

Projeto de Lei n.° 544/2021, do Deputado Dermilson Chagas, “Dispõe sobre 

a obrigatoriedade das concessionárias dos serviços públicos de água e energia 

a disponibilizar o pagamento via cartão de crédito e/ou débito no momento do 

corte do serviço por fatura vencida”. Com Pareceres Favoráveis das Comissões 

de Constituição, Justiça e Redação (Relator: Deputado Wilker Barreto); e 

Assuntos Econômicos (Relator: Deputado Saullo Vianna); e de Defesa do 

Consumidor (Relator: Deputado João Luiz). Em discussão, o Deputado Fausto 

Júnior subscreveu a matéria. Em votação, aprovado; 10. Projeto de Lei n.° 

604/2021, do Deputado João Luiz, “Concede o Título de Cidadã do Amazonas 

à Ilustríssima Senhora Patrícia Lopes Miranda”. Com Pareceres Favoráveis da 

Comissão Especial (Relator: Deputado Serafim Corrêa); e de Constituição, 

Justiça e Redação (Relator: Deputado Delegado Péricles). Em discussão, os 

Deputados Fausto Júnior e Felipe Souza subscreveram a matéria. Em 
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votação, aprovado; 11. Projeto de Lei n.° 622/2021, do Deputado Ricardo 

Nicolau, “Dispõe sobre o procedimento de doação de sangue de cães e gatos 

realizados em clínicas veterinárias, hospitais e congêneres, no âmbito do Estado 

do Amazonas”. Com Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, 

Justiça e Redação (Relator: Deputado Wilker Barreto); e Assuntos Econômicos 

(Relator: Deputado Saullo Vianna); e de Proteção aos Animais, Assuntos 

Indígenas, Cidadania e Legislação Participativa (Relatora: Deputada Alessandra 

Campêlo). Em votação, aprovado; 12. Projeto de Lei n.° 726/2021, do 

Deputado Delegado Péricles, “Revoga a Lei Promulgada n.° 305, de 23 de 

dezembro de 2015, que Dispõe sobre a obrigatoriedade de supermercados e 

estabelecimentos similares de varejo ou atacado divulgarem a validade dos 

alimentos postos em promoção em seus estabelecimentos”. Com Pareceres 

Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação (Relator: 

Deputado Carlinhos Bessa); e de Defesa do Consumidor (Relator: Deputado 

Abdala Fraxe). Em discussão, o Deputado Delegado Péricles esclareceu que 

os itens 12, 13, 14, 15 e 16 da Pauta revogam leis inúteis, inaplicáveis e que 

atrapalham o bom desenvolvimento do setor privado com a interferência do 

Estado. Em votação, aprovado; 13. Projeto de Lei n.° 725/2021, do Deputado 

Delegado Péricles, “Revoga a Lei Promulgada n.º 233, de 22 de dezembro de 

2014, que Torna obrigatório o encaminhamento, por escrito, de contratos 

firmados por meio de call center e formas similares aos contratantes, e adota 

outras providências”. A Comissão de Defesa do Consumidor apresentou 

Substitutivo à matéria. Com Pareceres Favoráveis, nos termos do Substitutivo, 

das Comissões de Constituição, Justiça e Redação (Relator: Deputado Carlinhos 

Bessa); e de Defesa do Consumidor (Relator: Deputado João Luiz). Em votação, 

aprovado; 14. Projeto de Lei n.° 727/2021, do Deputado Delegado Péricles, 

“Revoga a Lei Promulgada n.º 358, de 28 de dezembro de 2016, que Obriga os 

estabelecimentos de supermercados informar aos consumidores os caixas 

disponíveis para atendimento no intuito de evitar filas desnecessárias”. Com 

Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação 

(Relator: Deputado Carlinhos Bessa); e de Defesa do Consumidor (Relator: 

Deputado Abdala Fraxe). Em votação, aprovado; 15. Projeto de Lei n.° 

732/2021, do Deputado Delegado Péricles, “Revoga a Lei Promulgada nº 179, 

de 26 de dezembro de 2013, que Dispõe sobre a contratação de homens e 

mulheres com idade superior a trinta e cinco anos pelas empresas instaladas no 

Estado do Amazonas”. Com Pareceres Favoráveis das Comissões de 

Constituição, Justiça e Redação (Relator: Deputado Carlinhos Bessa); e de 

Assistência Social e Trabalho (Relatora: Deputada Nejmi Aziz). Em discussão, 

os Deputados: Tony Medeiros pediu explicações sobre a matéria; Delegado 

Péricles esclareceu que a Lei seria incondicional porque é competência da União 

e inaplicável ao Estado do Amazonas; Deputada Joana Darc pontuou que 

concorda com a otimização da legislação do Estado, no entanto não pode ser a 

favor de revogar uma Lei que dá oportunidade às pessoas que estão em uma 

idade cujo acesso ao mercado de trabalho é mais difícil. Declarou que iria se 

abster; Fausto Júnior opinou que deveria ter uma nova abordagem e uma nova 

construção da Lei para incentivar as empresas mediante isenção fiscal para a 

contratação e que, da forma como está, a Lei não tem utilidade. Em 

encaminhamento de Votação, os Deputados: Adjuto Afonso ressaltou que a 

Casa não poderia intervir na iniciativa privada e, por isso, votaria a favor; João 

Luiz parabenizou o Deputado Delegado Péricles pela iniciativa e alertou para o 

fato de a Lei desmotivar o empresário a contratar; Tony Medeiros votou contra 

o Projeto; Delegado Péricles salientou que o Poder Público deveria ser um 

facilitador e incentivar a contratação das pessoas seja por idade ou condição 

social. Exemplificou que o próprio Poder Público limita o acesso de servidores, 

visto que na Polícia Militar só pode entrar até os 35 anos. Em votação, aprovado 

com voto contrário do Deputado Tony Medeiros e abstenção da Deputada 

Joana Darc; 16. Projeto de Lei n.° 734/2021, do Deputado Delegado Péricles, 

“Revoga a Lei Promulgada n.º 217, de 28 de novembro de 2014, que Determina 

a obrigatoriedade de que os mercados e supermercados disponham os produtos 

diets lights em locais totalmente separados e com indicações totalmente visíveis”. 

Com Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação 

(Relator: Deputado Carlinhos Bessa); e de Defesa do Consumidor (Relator: 

Deputado Fausto Junior). Em votação, aprovado; 17. Projeto de Lei n.° 

73/2022, do Deputado Roberto Cidade, “Institui o Dia Estadual do Condutor de 

Ambulância”. Com Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, 

Justiça e Redação (Relator: Deputado Delegado Péricles); e de Cultura e 

Economia Criativa (Relator: Deputado Adjuto Afonso). Em votação, aprovado; 

18. Projeto de Lei n.° 145/2022, do Deputado Carlinhos Bessa, “Declara como 

de Utilidade Pública a Associação de Apoio ao Portador de Câncer - Bruno 

Eduardo Costa – ABEC, no Munícipio de Manicoré”. Com Parecer Favorável da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação (Relator: Deputado Delegado 

Péricles). Em votação, aprovado; 19. Projeto de Lei n.° 175/2022, do 

Deputado Tony Medeiros, “Declara de utilidade pública a Associação Hospital 

Padre Colombo. Recebeu emenda do autor”. Com Parecer Favorável, nos 

termos da emenda, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (Relator: 

Deputado Delegado Péricles). Em votação, aprovado; 20. Projeto de Lei n.° 

180/2022, do Deputado Carlinhos Bessa, “Declara como de Utilidade Pública 

o Instituto Paradesportivo do Amazonas – IPA”. Com Parecer Favorável da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação (Relator: Deputado Delegado 

Péricles). Em discussão, a Deputada Joana Darc parabenizou o Deputado 

Carlinhos Bessa pela iniciativa e convidou os Deputados e Servidores a 

participarem de uma Sessão Especial em homenagem aos paratletas do Jiu-

Jitsu. Em votação, aprovado; 21. Projeto de Resolução Legislativa n.° 

03/2022, do Deputado Adjuto Afonso, “Institui, no âmbito da Assembleia 

Legislativa do Estado do Amazonas, a Frente Parlamentar do Cooperativismo e 

Associativismo Amazonense – Frencoopas-AM”. Com Pareceres Favoráveis da 

Mesa Diretora (Relator: Deputado Fausto Junior); e das Comissões de 

Constituição, Justiça e Redação (Relator: Deputado Delegado Péricles); e de 

Obras, Patrimônio e Serviços Públicos (Relator: Deputado Belarmino Lins). A 

Matéria recebeu Parecer Contrário da Comissão de Assuntos Econômicos 

(Relator: Deputado Dermilson Chagas). Em votação, aprovado. Ato contínuo, 

aprovou, com anuência do Plenário, em 2º Turno, o Projeto de Lei 
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Complementar n.° 05/2022, da Mesa Diretora, como também a sua Redação 

Final. Dando prosseguimento, o Presidente aprovou em Bloco a Redação 

Final dos Projetos de Lei n.° 219/2022; 29/2020; 364/2021; 372/2021; 

450/2021; 458/2021; 502/2021; 544/2021; 604/2021; 622/2021; 726/2021; 

725/2021/ 727/2021; 732/2021; 734/2021; 73/2022; 145/2022; 175/2022; 

180/2022 e do Projeto de Resolução Legislativa n.° 3/2022. Na continuidade, 

o Secretário-Geral procedeu à leitura da EXTRAPAUTA do Projeto de 

Resolução Legislativa n.º 49/2022, do Deputado João Luiz, “Concede a 

Medalha Ruy Araújo ao Ilustre Senhor Jorge Elias Costa de Oliveira”. Com 

Parecer Favorável da Comissão Especial (Relatora: Deputada Professora 

Therezinha Ruiz) e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (Relator: 

Deputado Delegado Péricles). Em votação, aprovado. Ato contínuo, foi 

aprovada, EXTRAPAUTA, a Redação Final do Projeto de Resolução 

Legislativa n.° 49/2022. Em relação ao Projeto de Emenda à Constituição 

n.° 06/2021, de autoria do Deputado Dermilson Chagas, foi retirado de 

Pauta. Após, foi feita a Promulgação: Resoluções Legislativas n.°s 889 e 890, 

de 1º de junho de 2022, “Institui, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 

do Amazonas, a Frente Parlamentar do Cooperativismo e Associativismo 

Amazonense/FRENCOOPAS/AM”; “Concede a Medalha Ruy Araújo ao Senhor 

Jorge Elias Costa de Oliveira”.  Em seguida, o Presidente encaminhou às 

Comissões 3 Projetos de Lei Ordinária, sendo 2 de autoria do Deputado 

Tony Medeiros, “Estabelece obrigatoriedade de valorização da pessoa com 

deficiência nas peças publicitárias veiculadas pela administração pública 

estadual, e dá outras providências”, “Institui o programa de realização de 

Palestras e/ou Atividades extracurriculares sobre o Código de Defesa do 

Consumidor e Educação Financeira nas Escolas Públicas Estaduais do 

Amazonas”, e 1 de autoria do Deputado Ricardo Nicolau “Concede o Título de 

Cidadão do Amazonas ao Senhor Paulo Pereira da Silva, Deputado Federal e 

Presidente Nacional do Solidariedade”; e 2 Projetos de Resolução Legislativa, 

sendo 1 de autoria do Deputado Carlinhos Bessa, “Concede a Medalha Ruy 

Araújo ao Senhor Albert da Silva Trindade”; e 1 de autoria do Deputado João 

Luiz, “Concede a Medalha Ruy Araújo ao Excelentíssimo Dr. Flávio Henrique 

Albuquerque de Freitas”. Ato contínuo, deferiu os Requerimentos dos 

seguintes Deputados: Fausto Júnior n.° 2045/2022 (à Prefeitura de Manaus), 

n.° 2053/2022 (à Seminf); Carlinhos Bessa n.° 2048/2022 (ao Comando-Geral 

da Polícia Militar), n.° 2049/2022 ({à Empresa Águas de Manaus), n.° 2050/2022 

(à ADS e ao IDAM), n.° 2051/2022 (à Prefeitura de Manaus), n.° 2052/2022 (ao 

Secretário Municipal de Saúde); Cabo Maciel n.° 2054/2022 (ao Governo do 

Amazonas e à Seinfra); Alessandra Campêlo n.° 2055/2022 (ao Governador 

Wilson Lima); Adjuto Afonso n.° 2056/2022 (à Amazonas Energia), n.° 

2057/2022 (ao Subcomando da Defesa Civil); Doutora Mayara Pinheiro Reis 

n.° 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068 e 

2069/2022 (todos à Seminf). Neste momento, assumiu a Presidência o 

Deputado Delegado Péricles que iniciou o Grande Expediente concedendo 

Cessão de Tempo à escrivã Tharcila e ao investigador James. Com a palavra, 

a Senhora Tharcila apresentou as reivindicações da categoria e explicou que 

não houve uma finalização de negociação com o Governador e a proposta é 

recomeçar a negociação para que a Lei do Escalonamento seja cumprida. Pediu 

o apoio dos Deputados para o pleito. Após, o investigador James explicou que 

o movimento deles não é político e quer apenas assegurar os direitos da 

categoria, pois os escrivães e investigadores foram retirados da promoção. 

Solicitou que a Base do Governo se pronunciasse e interviesse junto ao 

Governador que não está respeitando os servidores da polícia civil. Garantiu que 

os servidores estão dispostos a negociar, basta o Governo sinalizar. Na 

sequência, o Deputado Delegado Péricles enfatizou que já conversou com a 

Base do Governo e está aguardando a resposta do Governador. Lembrou que a 

Casa aprovou a LOA, ano passado, assegurando o escalonamento. Dando 

prosseguimento, o Deputado Dermilson Chagas se colocou à disposição e 

questionou o Governo a razão de não pagar, salientando que o Governador, 

quando ainda em campanha, foi até o Sindicato dos escrivães e investigadores 

e prometeu cumprir a lei. Observou que não se negocia lei, se cumpre e o 

Governo não estaria fazendo nenhum favor aos servidores apenas cumprindo a 

lei e a palavra. Em seguida, o Deputado Serafim Corrêa ressaltou que o 

diálogo é o caminho e que a categoria pode contar com os 24 (vinte e quatro) 

deputados. Na continuidade, o Deputado Ricardo Nicolau opinou que a causa 

dos escrivães e investigadores é do Parlamento porque a categoria faz um 

trabalho que interfere diretamente na vida da população. Lembrou que existe 

dinheiro para pagar os servidores, uma vez que a arrecadação aumenta a cada 

ano. Concluiu pedindo que haja diálogo e respeito por parte do Governador. 

Encerrada a Cessão de Tempo, o Deputado Saullo Vianna usou a tribuna para 

prestar contas das ações de seu mandato, ressaltando que realizou visita ao 

Distrito de Cacau Pirera e identificou a falta de infraestrutura principalmente 

agora durante a cheia dos rios. Informou que solicitou à Defesa Civil o apoio e a 

entrega antecipada dos cartões do auxílio-enchente. Em aparte, a Deputada 

Joana Darc parabenizou o Deputado Saullo Vianna pela agenda e ressaltou que 

o acompanhou na visita e somou esforços no sentido de se conseguir o auxílio-

enchente de forma antecipada. Anunciou ainda que já pediu ações de cidadania 

para o Distrito, inclusive aos animais, e revitalização das feiras; o Deputado 

Cabo Maciel também parabenizou o Deputado Saullo por estar mais perto do 

interior. Afirmou que esteve ontem em Iranduba para o término das 

comemorações do “Maio Amarelo”, objeto de uma lei sua, e que o Governo, em 

parceria com o Prefeito, irá construir uma delegacia e um novo quartel militar. 

Acolhidos os apartes, o Deputado Saullo Vianna assegurou que política se 

faz com ações concretas e de forma séria. Anunciou algumas ações do Governo, 

por meio da Afeam, para o Município de Nhamundá como a Feira Agropecuária. 

Elogiou a prefeita e o vice-prefeito pela gestão eficiente e ressaltou que destinou 

mais de um milhão de reais em emendas para o Setor Primário do Município. Em 

outro tema, comemorou os investimentos do Senhor Elon Musk na Amazônia, 

beneficiando os Municípios de São Gabriel da Cachoeira como também o 

anúncio da Claro que levará o 4G e o 5G para o Festival Folclórico de Parintins 

com uma qualidade melhor do serviço móvel de telefonia. Finalizou exaltando a 

atitude e a sensibilidade do Governo que enviou à Casa, por meio da Mensagem 
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Governamental 38/2022, objeto de uma Indicação sua, a concessão de remissão 

de dívidas dos micro e pequenos empreendedores prejudicados pelas cheias que 

contraíram empréstimos da Afeam. A caminho do fim, a Pauta de Tramitação 

foi dada como lida e constou dos Projetos Lei n.° 251/2022, da Deputada 

Professora Therezinha Ruiz; n.° 252/2022, do Deputado Tony Medeiros; n.° 

253/2022, do Deputado Adjuto Afonso; Projetos de Resolução Legislativa n.° 

55/2022, da Deputada Professora Therezinha Ruiz; n.° 49/2022, do Deputado 

João Luiz (estes em terceiro dia); Projeto de Lei Complementar n.º 05/2022, 

da Mesa Diretora; Projetos de Lei n.°s 256 e 257/2022, do Deputado Fausto 

Júnior; Projetos de Resolução Legislativa n.º 57/2022, do Deputado Tony 

Medeiros; Projetos de Lei n.° 258/2022, oriundo da Mensagem 

Governamental nº 37/2022 (estes em segundo dia); Projetos de Lei n.° 

260/2022, do Deputado Roberto Cidade, “Altera, na forma que especifica, a Lei 

n.º 5.607 de 16 de setembro de 2021 que “Cria o Selo Produto Amazonense, 

destinado a atestar a origem e a incentivar o consumo de produtos 

hortifrutigranjeiros produzidos no Estado do Amazonas”; n.° 261/2022, do 

Deputado Tony Medeiros, “Altera a Lei n. 5.032, DE 4 de dezembro de 2019, 

que veda no Estado do Amazonas, a nomeação para cargos em comissão de 

pessoas que tenham sido condenadas com base na Lei Federal n. 11.340, de 7 

de agosto de 2006, para ampliar seus efeitos aos condenados pelos crimes de 

violência sexual e pedofilia”; n.° 255/2022, do Deputado João Luiz, “Concede 

o Título de Cidadão do Amazonas ao Ilustríssimo Sr. Marcio José Maia Tavares” 

(estes em primeiro dia). Nada mais ocorrendo, o Presidente encerrou a 

Reunião e convocou todos para a Audiência Pública de logo a seguir. E, para 

constar, eu, Ivelize Fausto Nóbrega, Redatora da Assembleia Legislativa do 

Estado do Amazonas, lavrei esta Ata. 

 

                                                                                        Presidente/Secretário 

ATA DA 49ª SESSÃO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAZONAS, CONVOCADA PARA A ENTREGA DA MEDALHA 

RUY ARAÚJO AO SENHOR PETRÚCIO PEREIRA DE MAGALHÃES JÚNIOR, 

SECRETÁRIO DA PRODUÇÃO RURAL DO ESTADO DO 

AMAZONAS/SEPROR. 4ª SESSÃO LEGISLATIVA. 19ª LEGISLATURA. 

MANAUS, 7 DE JUNHO DE 2022. PRESIDENTE: DEPUTADO BELARMINO 

LINS. 

 

Às doze horas e dez minutos do dia sete de junho do ano dois mil e vinte e dois, 

foram abertos os trabalhos sob a Presidência do Parlamentar TONY MEDEIROS, 

com a presença do Deputado Belarmino Lins, ausentes os demais. O Senhor 

Presidente explicou se tratar de uma Sessão Especial convocada para a 

entrega da Medalha Ruy Araújo ao Senhor Petrúcio Pereira de Magalhães 

Júnior, Secretário da Produção Rural do Estado do Amazonas, conforme 

Projeto de Resolução Legislativa n.° 21/2021, de autoria do Deputado 

Belarmino Lins, que se tornou a Resolução Legislativa n.° 801, de 18 de 

junho de 2021. Convidou para compor a Mesa as autoridades: Otávio de Souza 

Gomes, Controlador-Geral do Estado, representando o Governador Wilson Lima; 

Wanderson silva da Costa, Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento, 

Centro e Comércio Informal, representando o Prefeito David Almeida; Guilherme 

de Melo Pessoa, Superintendente Federal de Agricultura no Amazonas do 

Ministério da Agricultura. Pecuária e Abastecimento – MAPA; Luíza Francisca 

Gomes Moura, Superintendente Regional da Companhia de 

Abastecimento/Conab; Muni Lourenço da Silva Júnior, Presidente da Federação 

de Agricultura e Pecuária no Amazonas – FEEA; Anderson Santos da Frota, 

Presidente da Federação do Comércio do Estado do Amazonas – Fecomercio; 

Milton Sérgio Costa Soares, Secretário de Políticas Agrícolas da Federação dos 

Trabalhadores Rurais, Agricultores Familiares do estado do Amazonas, 

Fetagri/AM; Bruno Pinheiro , 2º Vice-Presidente da Associação Comercial do 

Amazonas- ACA; Ralph Baraúna Assayg,  Presidente da Câmara dos Dirigentes 

Lojistas de Manaus; José Merched Chaar, Presidente do Sistema OCB – AM. 

Ato contínuo, todos de pé, ouviram a execução do Hino Nacional Brasileiro pela 

cantora Cínara Nery. Neste instante, o Deputado Tony Medeiros registrou a 

presença do Presidente do Conselho Regional de Veterinária no Plenário. Da 

tribuna, o Deputado Belarmino Lins justificou sua iniciativa, salientando que a 

competência do homenageado o levou a reconhecer o profícuo trabalho 

realizado pelo titular da pasta da Sepror, na ocasião fez elogios à conduta do 

agraciado em todas as atividades por ele exercidas com zelo, dedicação e 

integridade. Após, assumiu Presidência e fez a leitura do histórico da 

Medalha, entregando-a ao Senhor Petrúcio de Magalhães Júnior. Dando 

prosseguimento, houve uma apresentação cultural na voz da cantora Cínara 

Nery, acompanhada pelo violinista Heliomar Paz. Na continuidade, o Deputado 

Tony Medeiros também reconheceu o trabalho significativo do laureado no setor 

rural, argumentando que o Governo estava investindo no fortalecimento do setor 

primário, através de assistência técnica modernizada. Defendeu o licenciamento 

ambiental voltado aos projetos em prol do homem do campo e a regularização 

fundiária como alternativa de legalizar assentamentos irregulares, concedendo 

segurança aos ocupantes. Como orador seguinte, o Senhor Merched Chaar 

externou alegria com a homenagem recebida pelo cooperativista, fez referência 

à sua trajetória exitosa em todos os cargos que ocupou no mencionado setor em 

destaque e agradeceu ao proponente por ter legislado no decorrer de seu 

mandado em prol da causa. Na sequência, o Senhor Petrúcio de Magalhães 

Júnior fez a entrega de uma Placa Comemorativa, em nome da OCB,  ao 

Deputado Belarmino Lins em agradecimento aos feitos diversos do Parlamentar 

em prol do cooperativismo. Com a palavra, o Senhor Petrúcio demostrou 

gratidão pela Comenda recebida por este Poder, agradecendo especialmente ao 

Deputado Belarmino Lins por reconhecer o seu trabalho; enfatizou que sempre 

procurou desempenhar bem a sua função à frente do Setor Primário, 

mencionando toda a sua gratidão ao Governador Wilson Lima por ser incansável 

na defesa do Setor e por acreditar na sua capacidade de gerir a Secretaria. Deu 
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destaque às emendas impositivas do Deputado Belarmino Lins destinadas ao 

segmento e elencou as ações da Pasta em benefício do Estado do Amazonas. 

Após, o Senhor Otávio Gomes, em nome do Governador Wilson Lima, 

elogiou a atual gestão da Sepror, bem como ao grandioso valor humano do 

homenageado em diversos aspectos, desejando-lhe sucesso contínuo. A 

caminho do fim, o Presidente, Deputado Belarmino Lins, registrou o 

aniversário do homenageado, convidando a plateia para cantar “Parabéns”, 

agradeceu a presença de todos e reiterou o merecimento da Comenda pelo 

Secretário. Ato contínuo, todos de pé, ouviram o Hino do Amazonas na 

interpretação da cantora Cínara Nery, acompanhada pelo violinista Héliomar 

Paz. Nada mais ocorrendo, foi a Reunião encerrada e convocada a Sessão 

Ordinária de amanhã à hora regimental. E, para constar, eu Ivelize Fausto 

Nóbrega, Redatora da Assembleia Legislativa do Amazonas, lavrei esta Ata. 

                                                                                          Presidente/Secretário 

 

ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAZONAS. 4ª SESSÃO LEGISLATIVA. 19ª LEGISLATURA. 

MANAUS, 2 DE JUNHO DE 2022. PRESIDENTE: DEPUTADO CARLINHOS 

BESSA. 

 

Às nove horas e vinte minutos do dia dois de junho do ano dois mil e vinte e dois, 

foram abertos os trabalhos sob a Presidência da Parlamentar DOUTORA 

MAYARA PINHEIRO REIS, com a presença dos Deputados Abdala Fraxe, 

Adjuto Afonso, Alessandra Campêlo, Belarmino Lins, Cabo Maciel, Carlinhos 

Bessa, Doutor Gomes, Delegado Péricles, Dermilson Chagas, Joana Darc, 

Ricardo Nicolau, Serafim Corrêa, Sinésio Campos, Therezinha Ruiz, Tony 

Medeiros e Wilker Barreto sendo que os Deputados Álvaro Campelo, Fausto 

Júnior, Felipe Souza, João Luiz, Roberto Cidade, Saullo Vianna e a Deputada 

Nejmi Aziz tiveram suas faltas justificadas através dos Memorandos n.°s 12, 59, 

155, 290, 49, 51 e 40/2022, respectivamente. Na Fase Preliminar, a própria 

Presidente, Deputada Doutora Mayara Pinheiro Reis, procedeu à leitura do 

Expediente que constou dos Ofícios: 1. n.° 1169/2022, do Senhor Flávio 

Cordeiro Antony Filho, Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, 

respondendo ao Requerimento n.° 1616/2022, de autoria da Deputada Dra. 

Mayara Pinheiro Reis, no qual solicita a inclusão de cláusula específica nos 

contratos de licitação firmados com operadoras de cartões de Auxílio Estadual, 

para que estas não cobrem taxa referente às compras realizadas com o benefício 

(2022.9.021837); 2. n.° 2311/2022, do Senhor Engenheiro Carlos Henrique dos 

Reis Lima, Secretário de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de 

Manaus, encaminhando cópias de Celebrações de Convênio assinadas entre 

aquela Secretaria e Municípios do Interior (2021.9.021733); 3. n.° 1811/2022, do 

Senhor Anoar Samad, Secretário de Estado de Saúde, respondendo ao 

Requerimento n.° 1788/2022, de autoria do Deputado Roberto Cidade, no qual 

solicita a instalação de uma usina de oxigênio no Município de Envira 

(2022.9.016091); 4. n.° 769/2022, do Senhor Dario José Braga Paim, 

Secretário de Estado da Fazenda, em substituição, encaminhando Relatório da 

Audiência Pública de Avaliação das Metas Fiscais referente ao 1º quadrimestre 

2022 (2022.9.021872). Como primeiro orador, o Deputado Serafim Corrêa 

atendo-se a possível redução do preço da gasolina e do diesel, proposta pelo 

Governo Federal, através do indevido da verba do Fundeb, argumentou que a 

medida adotada comprometia a verba da educação em bilhões de reais, iria ter 

um impacto negativo em diversos aspectos no referido setor. Com a palavra, o 

Deputado Sinésio Campos pediu aos membros da Comissão de Saúde deste 

Poder que reunissem com os representantes do setor presentes no Plenário, 

para eles apresentarem as suas reivindicações. Na sequência, o Deputado 

Cabo Maciel parabenizou os vinte e seis municípios contemplados com as 

instalações de lâmpadas de led, na oportunidade, elogiou as ações do Governo 

e Cosama pelo Termo de Cooperação Técnica firmado com o Poder Executivo 

para o fornecimento de água potável às populações interioranas. Neste instante, 

o Deputado Sinésio Campos perguntou à Dirigente da Sessão, se ela iria 

receber os servidores da saúde. Em resposta, a Deputada Doutora Mayra 

Pinheiro alegou que assim que deixasse de presidir a Sessão iria recebê-los. 

Após, o Deputado Abdala Fraxe prestou contas de sua visita à cidade São 

Paulo de Olivença, registrando a inauguração de uma escola e de uma UBS 

naquele lugar, na ocasião parabenizou a cidade pelos seus cento e quarenta 

anos e a parceria existente entre o Estado e Prefeitura que em muito contribuía 

para o progresso do Município. Dando prosseguimento, o Deputado Wilker 

Barreto novamente protestou contra as ações do Governo na área da saúde, 

insistiu na convocação do Secretário de Saúde por este Poder para prestar os 

devidos esclarecimentos acerca das irregularidades existentes na referida pasta. 

Ato contínuo, a Presidente Deputada Doutora Mayara Pinheiro Reis transpôs 

os trabalhos ao Grande Expediente continuando na tribuna o Deputado 

Wilker Barreto que iniciou uma Cessão de Tempo, conforme Requerimento 

n.° 1955/2022, de sua autoria, em favor da Sateam (Sindicato dos Auxiliares 

Técnicos de Enfermagem do Amazonas). Com a palavra, a Senhora Sílvia 

Cláudia Lopes Colares técnica de enfermagem do hospital João Lúcio e 

administradora do Sateam, expôs as reivindicações da categoria, pontuando que 

os direitos trabalhistas deles estavam sendo negados há muito tempo, na 

ocasião denunciou o não pagamento da data-base vencida em 31 de maio do 

corrente ano. Retomando a palavra, o Deputado Wilker Barreto defendeu uma 

agenda com a pauta reivindicatória da categoria para levar ao Secretário de 

Saúde. Em aparte, o Deputado Ricardo Nicolau se solidarizou com a situação, 

responsabilizando o Governo pelo descaso existente na saúde, com foco no 

descumprimento dos compromissos financeiros dos funcionários da saúde. 

Acolhido o aparte, o Deputado Wilker Barreto reiterou seu posicionamento 

contrário às ações do Governo no setor da saúde. Neste instante, o Deputado 

Carlinhos Bessa assumiu a condução dos Trabalhos e externou apoio às 

reivindicações dos trabalhadores. Da tribuna, o Deputado Serafim Corrêa 

manifestou preocupação com a venda da REMAN para o grupo Atem, afirmando 

que haveria a possibilidade de um desabastecimento local por aumento de 
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preços e abuso de poder de mercado local, sugerindo ao Conselho de Defesa 

Econômica-CADE que examinasse os argumentos na proposta de venda da 

refinaria de Manaus. Na Ordem do Dia, o Presidente Carlinhos Bessa 

encaminhou às Comissões 2 Projetos de Lei Ordinária, sendo 1 de autoria 

do Deputado Sinésio Campos “Concede o Título de Cidadão do Amazonas ao 

Clérigo Dom Leonardo Ulrich Steiner, Arcebispo de Manaus”, e 1 de autoria dos 

Deputados Sinésio Campos, Fausto Júnior e Carlinhos Bessa “Dispõe sobre 

proibição das concessionárias e permissionárias do serviço de fornecimento de 

energia elétrica e água a realizar a instalação de medidores do Sistema de 

Medição Centralizada (SMC) ou Sistema Remoto Similar”; e 6 Projetos de 

Resolução Legislativa, sendo 1 de autoria do Deputado João Luiz “Concede 

a Medalha Ruy Araújo ao Ilustríssimo Dr. Flávio Eduardo Wanderley Britto”, 1 de 

autoria do Deputado Tony Medeiros “Concede a Medalha Ruy Araújo ao Sr. 

Ângelus Cruz Figueira”, 2 de autoria do Deputado Sinésio Campos “Concede 

a Medalha Ruy Araújo, ao Senhor Juliano Marcos Valente de Souza, Engenheiro 

Civil/Sanitária e Diretor-Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do 

Amazonas (IPAAM)”, “Altera dispositivos do art.71, inciso I; o art.86 §3° e 

acrescenta §4° ao art. 86 da Resolução n°469, de 19 de março de 2010, 

Regimento Interno, na forma que específica”, 2 de autoria do Deputado Fausto 

Júnior “Concede a Medalha Ruy Araújo ao Ilustríssimo Dr. Abraham Lincoln Dib 

Bastos”, “Concede a Medalha Ruy Araújo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do 

Município do Careiro, Nathan Macena de Souza”. Ato contínuo, deferiu os 

Requerimentos dos seguintes Deputados: Sinésio Campos n.° 2070/2022 

(ao Governo do Amazonas e ao Procon), n.° 2071/2022 (ao Procon), n.° 

2072/2022 (ao Ipem), n.° 2073 e 2074/2022 (ambos à Defensoria Pública do 

Estado do Amazonas), n.° 2075/2022 (ao Ministério Público Estadual), n.° 

2076/2022 (ao Congresso Nacional), n.° 2077/2022 (ao Tribunal de Contas do 

Amazonas), n.° 2078/2022 (ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas), n.° 

2079, 2080, 2081, 2082, 2083 e 2084/2022 (todos à Amazonas Energia); Tony 

Medeiros n.° 2085/2022 (ao Governo do Amazonas), n.° 2086/2022 (ao TRT 11ª 

Região); João Luiz n.° 2087/2022 (ao Governo do Amazonas e à Amazonas 

Energia); Joana Darc n.° 2088 e 2091/2022 (ambos à Seinfra), n.° 2089, 2090 

e 2092/2022 (todos à Secretaria de Estado do Meio Ambiente), n.° 2093/2022 

(ao Governo do Amazonas), n.° 2094/2022 (arquivamento do Projeto de Lei n.° 

500/2020); Wilker Barreto n.° 2095/2022 (ao Governo do Amazonas). A 

caminho do fim, a Pauta de Tramitação foi dada como lida e constou dos 

Projetos Lei Projeto de Lei Complementar n.º 05/2022, da Mesa Diretora; 

Projetos de Lei n.°s 256 e 257/2022, do Deputado Fausto Júnior; Projetos de 

Resolução Legislativa n.º 57/2022, do Deputado Tony Medeiros; Projetos de 

Lei n.° 258/2022, oriundo da Mensagem Governamental nº 37/2022 (estes 

em terceiro dia); Projetos de Lei n.° 260/2022, do Deputado Roberto Cidade; 

n.° 261/2022, do Deputado Tony Medeiros; n.° 255/2022, do Deputado João Luiz  

(estes em segundo dia); Projetos de Lei n.° 263/2022, de autoria do 

Deputado Tony Medeiros, “Estabelece obrigatoriedade de valorização da 

pessoa com deficiência nas peças publicitárias veiculadas pela administração 

pública estadual, e dá outras providências”, n.° 264/2022, de autoria do 

Deputado Tony Medeiros, “Institui o programa de realização de Palestras e/ou 

Atividades extracurriculares sobre o Código de Defesa do Consumidor e 

Educação Financeira nas Escolas Públicas Estaduais do Amazonas”; Projeto de 

Resolução Legislativa n.° 35/2022, de autoria do Deputado Tony Medeiros, 

“Aprova o Regulamento para a concessão da Medalha Índio Ajuricaba do Mérito 

Legislativo e dá outras providências” (estes em primeiro dia). Nada mais 

ocorrendo, o Presidente encerrou a Reunião e convocou todos para a Sessão 

Especial às 14h. E, para constar, eu, Ivelize Fausto Nóbrega, Redatora da 

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, lavrei esta Ata. 

 

                                                                                        Presidente/Secretário 

ATA DA 50ª SESSÃO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAZONAS, CONVOCADA EM HOMENAGEM AO DIA 

ESTADUAL DO QUADRILHEIRO JUNINO. 4ª SESSÃO LEGISLATIVA. 19ª 

LEGISLATURA. MANAUS, 8 DE JUNHO DE 2022. PRESIDENTE: DEPUTADO 

ADJUTO AFONSO. 

 

Às treze horas e cinquenta minutos do dia oito de junho do ano dois mil e vinte e 

dois, foram abertos os trabalhos sob a Presidência da Parlamentar 

PROFESSORA THEREZINHA RUIZ, com a presença do Deputado Adjuto 

Afonso, ausentes os demais. A Senhora Presidente explicou se tratar de uma 

Sessão Especial convocada em homenagem ao Dia Estadual do 

Quadrilheiro Junino, conforme Requerimento n.° 1851/2022, de autoria do 

Deputado Adjuto Afonso. Convidou para compor a Mesa as autoridades: 

Marcos Apolo Muniz de Araújo, Secretário Estadual de Cultura e Economia 

Criativa/SEC, representando o Governador Wilson Lima; Jonathan Ribeiro, 

Diretor de Cultura da Manauscult, representando o Prefeito David Almeida; Elson 

Silva da Rocha, Presidente da Liga das Quadrilhas Juninas do 

Amazonas/Liquajuam; Luís Carlos Mota de Lima, Presidente da Comissão 

Folclórica da Cidade de Manaus. Ato continuo, todos de pé, ouviram a 

interpretação do Hino Nacional Brasileiro pelos músicos Cesinha da Sanfona e 

Alessandro da Zabumba da quadrilha Festança na Roça. Em seguida, houve a 

exibição de um vídeo comemorativo. Com a palavra, o Deputado Adjuto 

Afonso justificou a sua iniciativa, argumentando que o dia do quadrilheiro era 

comemorado em primeiro de junho e este Poder reconhecia a importância da 

cultura do movimento junino para a sociedade. Após, assumiu a Presidência e 

entregou uma Placa Comemorativa à Liga das Quadrilhas Juninas do 

Amazonas/Liquajuam, representada pelo Senhor Elson Silva da Rocha, 

Presidente da Liga. Na sequência, a Jornalista Tereza Pinheiro procedeu à 

leitura dos nomes dos homenageados que receberam Certificados. Dando 

prosseguimento, o Senhor Elson Rocha agradeceu a iniciativa do proponente, 

salientando que ele sempre os apoiou com sua presença, incentivando-os a 

prosseguir ao colocar o mandato à disposição dos brincantes de quadrilhas, na 
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oportunidade, argumentou que a Liquajuam já havia retirado e impedido jovens 

do envolvimento com drogas. Em seguida, o Senhor Jonathan Ribeiro, 

representando o Prefeito de Manaus, afirmou que as promessas de campanha 

do Prefeito voltadas ao segmento foram consolidadas com o retorno do Festival 

Folclórico de Manaus à Bola da Suframa com a parceira do Governo do Estado. 

Informou ainda que a Manauscult já possuía aporte financeiro para patrocinar as 

apresentações folclóricas nas comunidades. Com a palavra, o Senhor Marcos 

Apolo Muniz de Araújo, representando o Governador do Amazonas, 

enfatizou que gradativamente o Governo estava fazendo o resgate das 

apresentações culturais tradicionais com a volta do Festival Folclórico do 

Amazonas ao Centro Cultural Povos da Amazônia já mencionado pelo seu 

antecessor e parabenizou a todos pela passagem do dia comemorativo. Na 

sequência, houve uma apresentação cultural da Rainha da Diversidade 2022 e 

da Quadrilha Família Gold com a interpretação temática alusiva às vidas 

indígenas. Ato contínuo, houve uma outra apresentação cultural de casais 

quadrilheiros ao som das músicas da quadrilha Festança na Roça com Cezinha 

da Sanfona e Alessandra da Zabumba. A caminho do fim, o Presidente 

agradeceu a presença de todos e reiterou seu compromisso com a cultura do 

Estado. Nada mais ocorrendo, foi a Reunião encerrada e convocada a Sessão 

Ordinária de amanhã à hora regimental. E, para constar, eu Ivelize Fausto 

Nóbrega, Redatora da Assembleia Legislativa do Amazonas, lavrei esta Ata. 

                                                                                          Presidente/Secretário 

 

ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAZONAS. 4ª SESSÃO LEGISLATIVA. 19ª LEGISLATURA. 

MANAUS, 7 DE JUNHO DE 2022. PRESIDENTE: DEPUTADO DELEGADO 

PÉRICLES. 

 

Às nove horas e trinta minutos do dia sete de junho do ano dois mil e vinte e dois, 

foram abertos os trabalhos sob a Presidência do Parlamentar DELEGADO 

PÉRICLES, com a presença dos Deputados Abdala Fraxe, Alessandra Campêlo, 

Belarmino Lins, Dermilson Chagas, Doutora Mayara, Fausto Júnior, Ricardo 

Nicolau, Sinésio Campos, Therezinha Ruiz, Tony Medeiros e Wilker Barreto, 

sendo que os Deputados Álvaro Campelo, Adjuto Afonso, Carlinhos Bessa Dr. 

Gomes, Felipe Souza, João Luiz, Roberto Cidade, Saullo Vianna, Serafim 

Corrêa, Cabo Maciel e as Deputadas Nejmi Aziz e Joana Darc tiveram suas faltas 

justificadas através dos Memorandos n.°s 12, 133, 80, 56, 160, 300, 50, 53, 51, 

74, 40 e 153/2022, respectivamente. Na Fase Preliminar, a Secretária, 

Deputada Alessandra Campêlo, procedeu à leitura do Expediente que constou 

dos Ofícios: 1. n.°s 1194, 1211, 1208, 1210, 1202, 1213, 1200, 1216, 1212, 

1198, 1204 e 1214/2022, do Senhor Flávio Cordeiro Antony Filho, Secretário 

de Estado Chefe da Casa Civil,  respondendo aos Requerimentos: I - n.°s 1563 

e 1379/2022, de autoria do Deputado Fausto Júnior, no qual solicita a reforma e 

estruturação da Quadra Poliesportiva Cacimbão da Colônia, na Rua 13 de Maio, 

no bairro Colônia Oliveira Machado; e a ampliação da cobertura e da estrutura 

do Centro Social Nova Jerusalém, no Município de Autazes, respectivamente. 

(2022.9.022325/022616); II – n.° 2051/2021, de autoria do Deputado Adjuto 

Afonso, solicitando que, em cada município amazonense, seja implantada a Sala 

do Cooperado – espaço com estrutura completa e foco para atendimento 

exclusivo aos membros de Cooperativas (2022.9.022591); III – n.°s 1796 e 

1797/2022, de autoria do Deputado Saullo Vianna, solicitando a inclusão dos 

municípios de Barreirinha e Nhamundá no Programa Ilumina + Amazonas 

(2022.9.022622/022662); IV – n.°s 421, 1232 e 890/2022, de autoria do Deputado 

João Luiz, solicitando que seja ampliado para todo o Estado do Amazonas o 

Programa Pré-Diabético, resguardando-se medida em garantia e manutenção da 

saúde; manutenção e serviço de tapa buracos nas vicinais do Ramal do Copaíba, 

Rodovia AM-010, KM 204; e pavimentação do Ramal do Maçarico, no Km 17 da 

Rodovia AM-254, respectivamente (2022.9.022598/022685/022636); V – n.° 

175/2022, de autoria do Deputado Abdala Fraxe, solicitando pavimentação 

asfáltica para o ramal Espigão Arara, no Município de Autazes (2022.9.022683); 

VI – n.°s 1337 e 1342/2022, de autoria do Deputado Carlinhos Bessa, solicitando 

a implantação, ampliação, melhorias e modernização do sistema viário dos 

bairros do Centro e Santa Rosa, no Município de Tefé (2022.9.022650/022635); 

VI – n.° 910/2022, de autoria do Deputado Felipe Souza, solicitando instalação 

de iluminação pública na rodovia Manoel Urbano, na AM-070, no trecho da Ponte 

Jornalista Phellipe Daou até a entrada da sede de Iranduba (2022.9.022642); 2. 

n.° 91/2022, da Senhora Ana Beatriz Lobo Moutinho Breval, Secretária-

Executiva de Articulação Institucional da Casa Civil, respondendo aos 

Requerimentos: I – n.° 1434/2022, de autoria do Deputado Carlinhos Bessa, 

solicitando a viabilização de envio de Filtros Santa Z às comunidades do 

Município de Tefé  (2022.9.022436); II – n.° 556/2022, de autoria do Deputado 

João Luiz, solicitando serviços de pavimentação asfáltica do ramal Nova Vida, na 

Vila de Lindoia, Zona Rural do Município de Itacoatiara (2022.9.022324); 3. S/N, 

da Empresa Águas de Manaus, solicitando a reavaliação do Projeto de Lei n.º 

544/2021, em trâmite nesta Casa, de autoria do Deputado Dermilson Chagas, 

que Dispõe sobre a obrigatoriedade de as concessionárias dos serviços públicos 

de água e energia a disponibilizar o pagamento via cartão de crédito e/ou débito 

no momento do corte do serviço por fatura vencida (2022.9.022369); 4. n.° 

1972/2022, do Senhor Anoar Samad, Secretário de Estado de Saúde, 

respondendo ao Requerimento n.° 1030/2022, de autoria do Deputado Roberto 

Cidade, no qual solicita a instalação de uma Unidade de Terapia Intensiva – UTI, 

no Hospital Vó Mundoca, no Município de Borba (2022.9.022785). Como 

primeiro orador, o Deputado Sinésio Campos prestou contas dos 

desdobramentos da CPI da Amazonas Energia com a entrega do relatório ao 

Ministério Público Estadual, ao Ipem e ao Procon-AM. Repercutiu o Projeto de 

sua autoria e dos Deputados Fausto Júnior e Carlinhos Bessa proibindo a 

instalação dos medidores aéreos que está tramitando em regime de urgência na 

Casa e pediu a sua aprovação, amanhã, pelo Plenário. Após, o Deputado 

Dermilson Chagas apresentou um Requerimento convidando o Secretário da 

Secti para dar esclarecimentos sobre a aquisição de terrenos e os salários 
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exorbitantes pagos a alguns funcionários comissionados. Questionou por que o 

Governo não concede a data-base dos servidores efetivos, mas consegue 

reajustar em mais de 200% (duzentos por cento) o salário dos comissionados da 

Secti. Em seguida, o Deputado Wilker Barreto exibiu imagens de crianças no 

chão de hospital enquanto o Governador estava dançando em Borba como se 

tudo estivesse perfeito, demonstrando a irresponsabilidade. Em outro assunto, 

denunciou que foi impedido de fiscalizar a Maternidade Balbina Mestrinho, na 

semana passada, sendo que o Deputado Ricardo Nicolau já havia denunciado 

que foi impedido de entrar no Hospital Delphina Aziz. Cobrou da Casa um 

posicionamento sobre o assunto, já que a Comissão de Saúde aprovou uma 

deliberação autorizando os deputados membros da Comissão a fiscalizar 

individualmente. Neste momento, o Presidente Deputado Delegado Péricles 

transpôs os trabalhos ao Grande Expediente continuando na tribuna o 

Deputado Wilker Barreto que alertou que se não houver uma atitude do 

Presidente Roberto Cidade em relação a essa questão, irá pedir proteção da 

Casa Militar para poder entrar nas instituições de saúde. Em aparte, o Deputado 

Dermilson Chagas lembrou que os deputados já tiveram que entrar à força nos 

hospitais o que compromete o exercício do mandato e prejudica a população. 

Solicitou ao Ministério Público que tomasse uma providência, já que quando se 

trata de denúncias contra os Deputados de oposição, o Órgão de Controle é 

célere. Acolhido o aparte, o Deputado Wilker Barreto instigou a Comissão de 

Saúde a aprovar o seu Requerimento convidando o Secretário de Saúde a dar 

explicações sobre a saúde do Amazonas que permanece um caos. Exibiu uma 

lista de empresas terceirizadas que estão atrasando o salário dos funcionários e 

nada é feito. Finalizou cobrando a prerrogativa que os parlamentares têm de 

fiscalizar e reiterando a sua indignação com a atitude. Com a palavra, o 

Deputado Sinésio Campos expôs um vídeo em que ele mostra a reação dos 

moradores do bairro Alvorada à instalação dos medidores aéreos da Empresa 

Amazonas Energia. Afirmou que a Empresa continua desrespeitando o 

consumidor, uma vez que já foi provado que esses medidores não aferem 

corretamente a energia, lesando os seus clientes. Procedeu à leitura de trechos 

de laudos do Ipem que fundamentam a tese de que a Empresa é corrupta e 

salientou que esses medidores aéreos só foram instalados na África e em São 

Gonçalo no Rio de Janeiro. Dando prosseguimento, a Deputada Alessandra 

Campêlo prestou contas de sua viagem a Borba, no dia de ontem, a fim de 

fiscalizar as ações do Governo e comemorou a inauguração de mais um 

Restaurante Prato Cheio com objetivo de saciar a fome do povo, como também 

o Governador iniciou a Operação Enchente com a doação de cestas básicas e o 

auxílio-enchente e a extensão do “Crédito Rosa” específico para as mulheres 

com o intuito de garantir a sua independência. Anunciou que o Governador hoje 

está inaugurando um Restaurante em Humaitá combatendo a fome das pessoas. 

Em aparte, o Deputado Belarmino Lins destacou que esteve em Borba 

acompanhando as ações positivas do Governo, ressaltando a receptividade do 

povo borbense ao ser beneficiado com um convênio entre Governo e Prefeitura 

para asfaltar as ruas da cidade e de algumas comunidades. Anunciou que Borba 

será contemplada com uma UTI e uma Usina de Oxigênio. Acolhido o aparte, a 

Deputada Alessandra Campêlo pontuou que a cidade de Borba recebeu a 

Comitiva do Governador com festa e que, embora nem tudo seja perfeito, o 

Governo tem agido em defesa do povo. Concluiu enfatizando que destinará 

emendas para a construção de uma delegacia da mulher em Borba com 

delegadas e policiais mulheres. Neste momento, assumiu a Presidência a 

Deputada Professora Therezinha Ruiz que concedeu a palavra ao Deputado 

Abdala Fraxe que fez algumas ponderações sobre a saúde de Manaus que 

continua em 1º lugar na atenção básica à saúde, ou seja, a Secretaria Municipal 

de Saúde tem realizado um trabalho excepcional e de qualidade na área de 

prevenção. Parabenizou a Semsa e o Prefeito David Almeida que estão sendo 

incansáveis na reforma das UBS, na execução do concurso público do órgão com 

lisura e da valorização dos profissionais de saúde. Em aparte, o Deputado 

Belarmino Lins aplaudiu a gestão do Prefeito David Almeida e da Semsa por 

atuarem de forma proba e eficiente. Acrescentou que a Secretaria de Estado de 

Saúde tem feito um trabalho articulado e com o mesmo objetivo, por isso a saúde 

avançou. Neste momento, assumiu a Presidência o Deputado Belarmino 

Lins enquanto a Deputada Professora Therezinha Ruiz registrou a viagem 

que realizou a Borba com a Comitiva do Governador destacando os 

investimentos a serem aplicados na cidade principalmente na área de saúde 

como equipamentos e remédios. Lembrou que destinou emendas para aquisição 

de um aparelho de ultrassom e de fardas escolares e fez uma indicação à 

Secretária de Estado da Educação para reformar quatro escolas sendo atendida. 

Em outro assunto, fez um balanço da Audiência Pública que discutiu o 

reconhecimento dos diplomas de mestrado e doutorado oriundos de países do 

Mercosul tendo como encaminhamento o possível pagamento do 

reconhecimento pelo Governo. De volta à Presidência, a Deputada Therezinha 

Ruiz concedeu a palavra ao Deputado Belarmino Lins que fez uma prestação 

de contas de suas viagens pelo interior, reconhecendo a competência do Prefeito 

de Nova Olinda do Norte que inaugurou um dos maiores Centros de Convivência 

do Idoso no Município com recursos carreados pelo Deputado Federal Átila Lins. 

Agradeceu também ao povo de Apuí pelo Título de Cidadão Apuiense que 

recebeu com muita honra e orgulho por ser um parlamentar do interior. Visitou 

ainda as cidades de Humaitá e Manicoré onde anunciou emendas para a 

aquisição de ambulanchas, mutirão de cirurgias e aquisição de rabetas. Por fim, 

esteve em Borba onde houve a celebração de um convênio na ordem de quinze 

milhões entre o Governo e o Prefeito para pavimentar as ruas do Município. 

Reassumindo a Presidência dos trabalhos, o Deputado Belarmino Lins 

iniciou a Ordem do Dia, encaminhando às Comissões 5 Projetos de Lei 

Ordinária, sendo 1 de autoria do Deputado Adjuto Afonso “Considera a Liga 

de Quadrilhas Juninas do Amazonas – Liquajuam como Patrimônio Cultural e 

Imaterial do Estado do Amazonas”; 1 de autoria do Deputado Saullo Vianna, 

“Dispõe sobre o Programa de Apoio à Geração de Emprego para Jovens”, 1 de 

autoria do Deputado Delegado Péricles, “Altera o art. 3º, da Lei Ordinária n.º 

5.617, de 29 de setembro de 2021, que “DISPÕE sobre a Isenção do Imposto 

sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, enquanto durar o período 

de calamidade pública, em decorrência da pandemia de COVID-19”; 1 de 
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autoria do Deputado João Luiz,  “Concede o título de cidadão do Amazonas ao 

Ilustríssimo Sr. Glauber Moré”, 1 de autoria do Deputado Felipe Souza, 

“Considera como de Utilidade Pública a Associação Habilitar Ensinando o Brasil 

Amazônico – HEBRAM”; e 1 Projeto de Resolução Legislativa de autoria da 

Deputada Joana Darc, “Concede a Medalha Ruy Araújo ao Sr. Daniel Cardoso 

Gerhard”. Ato contínuo, deferiu os Requerimentos dos seguintes Deputados: 

João Luiz n.° 2096/2022 (à Seminf), n.° 2157/2022 (Sessão Especial), n.° 

2158/2022 (ao Governo do Amazonas e à FAAR), n.° 2165/2022 (Regime de 

Urgência ao Projeto de Resolução Legislativa 60/2022); Professora Therezinha 

Ruiz n.° 2097, 2107 e 2109/2022 (todos ao Governo do Amazonas), n.° 

2098/2022 (à Secretária de Estado da Educação e Desporto), n.° 2099, 2100, 

2101, 2102, 2103, 2104, 2105 e 2106/2022 (todos à Seminf), n.° 2108/2022 (à 

Seinfra); Tony Medeiros n.° 2110 e 2154/2022 (ambos ao Governo do 

Amazonas), n.° 2164/2022 (à Secretária de Estado da Educação); Joana Darc 

n.° 2111/2022 (à SES-AM), n.° 2112/2022 (à Semulsp), n.° 2113/2022 (ao 

Secretário de Saúde de Iranduba), n.° 2114/2022 (ao Secretário de Infraestrutura 

de Presidente Figueiredo), n.° 2115, 2116 e 2117/2022 (todos ao Secretário de 

Infraestrutura de Iranduba), n.° 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 

2126 e 2145/2022 (todos à Seminf), n.° 2127/2022 (à Sect), n.° 2128/2022 (ao 

Prefeito de Presidente Figueiredo), n.° 2129, 2130, 2131, 2132, 2137, 2138, 

2139, 2140, 2141, 2142, 2143 e 2144/2022 (todos ao Prefeito de Manaus), n.° 

2133, 2134, 2135 e 2136/2022 (todos ao Prefeito de Iranduba), n.° 2146/2022 

(ao Prefeito de Borba), n.° 2147 e 2148/2022 (ambos ao IMMU), n.° 2149, 2150 

e 2151/2022 (todos ao Governo do Amazonas); Adjuto Afonso n.° 2152/2022 

(à Prefeitura de Tefé), n.° 2153/2022 (à Câmara de Tefé); Alessandra Campêlo 

n.° 2155/2022 (ao Ministro Mauro Campbell); Delegado Péricles n.° 2156/2022 

(ao Governo do Amazonas)/ Roberto Cidade n.° 2159/2022 (ao Prefeito de 

Manaus e à Seminf), n.° 2160/2022 (ao Prefeito de Manaus e à Semulsp); Saullo 

Vianna n.° 2161/2022 (à Subsecretaria Municipal de Esporte de Manaus), n.° 

2162/2022 (à Anvisa), n.° 2163/2022 (ao Ipem); Sinésio Campos n.° 2166/2022 

(Regime de Urgência ao Projeto de Lei n.° 267/2022). A caminho do fim, a 

Pauta de Tramitação foi dada como lida e constou dos Projetos de Lei n.° 

260/2022, do Deputado Roberto Cidade; n.° 261/2022, do Deputado Tony 

Medeiros; n.° 255/2022, do Deputado João Luiz (estes em terceiro dia); 

Projetos de Lei n.°s 263 e 264/2022, do Deputado Tony Medeiros; Projeto de 

Resolução Legislativa n.º 35/2022, do Deputado Tony Medeiros (estes em 

segundo dia); Projetos de Lei n.° 267/2022, dos Deputados Sinésio Campos, 

Carlinhos Bessa e Fausto Júnior, “Dispõe sobre proibição de as 

concessionárias e permissionárias do serviço de fornecimento de energia elétrica 

e água a realizar a instalação de medidores do Sistema de Medição Centralizada 

(SMC) ou Sistema Remoto Similar”; n.° 268/2022, da Deputada Alessandra 

Campêlo, “Estabelece diretrizes para a Política Estadual de Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil e dá outras providências”; Projetos de 

Resolução Legislativa n.°s  60 e 56/2022, do Deputado João Luiz, “Concede 

a Medalha Ruy Araújo ao Ilustríssimo Dr. Flávio Eduardo Wanderley Britto”; 

“Concede a Medalha Ruy Araújo ao Ilustre Senhor Gilberto Ferreira Lisboa”; n.° 

58/2022, do Deputado Carlinhos Bessa, “Concede a Medalha Ruy Araújo ao 

Senhor Albert da Silva Trindade”; n.° 51/2022, do Deputado Doutor Gomes, 

“Concede a Medalha do Mérito Legislativo Ruy Araújo ao Senhor Renato Frota 

Magalhães” (estes em primeiro dia). Nada mais ocorrendo, o Presidente 

encerrou a Reunião e convocou todos para a Sessão Especial de logo a seguir. 

E, para constar, eu, Ivelize Fausto Nóbrega, Redatora da Assembleia 

Legislativa do Estado do Amazonas, lavrei esta Ata. 

 

                                                                                        Presidente/Secretário 

ATA DA 51ª SESSÃO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAZONAS, CONVOCADA EM HOMENAGEM AOS 20 ANOS 

DE ATUAÇÃO DO PROERD NO ESTADO DO AMAZONAS. 4ª SESSÃO 

LEGISLATIVA. 19ª LEGISLATURA. MANAUS, 9 DE JUNHO DE 2022. 

PRESIDENTE: DEPUTADO CABO MACIEL. 

 

Às doze horas do dia nove de junho do ano dois mil e vinte e dois, foram abertos 

os trabalhos sob a Presidência do Parlamentar ADJUTO AFONSO, com a 

presença do Deputado Cabo Maciel, ausentes os demais. O Senhor 

Presidente explicou se tratar de uma Sessão Especial convocada em 

homenagem aos 20 anos de atuação do Proerd (Programa de Resistência 

às Drogas e à Violência, coordenado pela Polícia Militar) no Estado do 

Amazonas, conforme Requerimento n.° 155/2022, de autoria do Deputado 

Cabo Maciel. Convidou para compor a Mesa as autoridades: Cabo Maciel, Autor 

da Propositura; Capitão Alberto Neto, representando a Câmara Federal; Cel. 

QOPM Algenor Maria da Costa Teixeira Filho, Subcomandante-Geral da Polícia 

Militar do Amazonas, representando o Governador Wilson Lima; Jane Mara 

Moraes, Secretária Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, 

representando o Prefeito David Almeida; Major QOPM Alisson da Silva Henrique, 

Coordenador-Geral do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à 

Violência – Proerd; Adriana Magalhães, Coordenadora de Atenção à Saúde 

Psicossocial, representando a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade 

de Ensino do Amazonas – Seduc; Breno Valente dos Santos, Deputado Jovem 

da Escola Estadual Cel. Pedro Câmara CMPM VIII Manaus – Presidente do 

Programa Parlamento Jovem 2022 da Assembleia Legislativa; Kauam Pinheiro 

Mori, Deputado Jovem do Colégio Batista Parintins, Programa Parlamento Jovem 

2022 ALE/AM; Lucy Meire Braga, Diretora da Escola Municipal República do 

México. Ato continuo, todos de pé, ouviram o Hino Nacional Brasileiro 

executado pela Banda da Policia Militar. Após, foi exibido um vídeo institucional. 

Neste momento o Presidente Adjuto Afonso registrou a presença dos alunos 

do Parlamento Jovem em plenário. Com a palavra, o Deputado Cabo Maciel 

justificou a sua iniciativa, destacando a importância do Proerd para a sociedade, 

salientou que Programa foi criado a partir de uma Lei de sua autoria e era voltado 

à educação no sentido integral, focando na prevenção das drogas nas escolas, 
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como também na formação de cidadãos que fazem a diferença no combate ao 

tráfico de drogas. Concluiu comunicando que destinaria emendas parlamentares 

para fortalecer o Proerd e exaltando um outro Programa da Assembleia 

Legislativa também voltado aos jovens, o Parlamento Jovem, que estaria 

completando 14 anos. Neste instante, o Deputado Adjuto Afonso proferiu a 

leitura de uma mensagem enviada pela Deputada Professora Therezinha Ruiz, 

destacando a relevância do programa nas escolas do Amazonas e se retirou da 

Reunião assumindo a Presidência o Deputado Cabo Maciel. Em seguida, o 

Presidente entregou duas Placas Comemorativas: uma à 1ª Sargento PM 

Débora da Silva Barros – Instrutora – NDE – Proerd e ao 1º Sargento PM Marcelo 

Roberto Oliveira Carvalho – Proerd – Manacapuru. Na sequência, a Jornalista 

Tereza Pinheiro procedeu à leitura dos nomes dos homenageados que 

receberam Certificados. Dando prosseguimento, o Deputado Federal Capitão 

Alberto Neto defendeu a valorização dos policiais militares em prol da garantia 

da segurança pública e seu devido aparelhamento. Enfatizou que o Proerd 

trabalhava na prevenção e por isso era necessário a expansão do Programe a 

todos os municípios do Amazonas, bem como prometeu destinar um milhão em 

emendas destinado ao Proerd. Neste momento, o Tribuno Cabo Maciel 

destacou a atuação do Serviço Social no Proerd, pedindo uma salva de palmas 

para todos os assistentes sociais presentes em plenário. Continuando, a 

Secretária Jane Mara reconheceu a importância do trabalho do Proerd focado 

na prevenção e enfrentamento às drogas, parabenizando a competência dos 

instrutores na execução das atividades. Com a palavra, a Senhora Lucy Braga 

agradeceu o convite para participar da homenagem reiterando o compromisso 

da escola de dar continuidade aos trabalhos voltados ao bem-estar das crianças. 

Na sequência, o Sargento Marcelo Roberto externou alegria pelo tempo 

decorrido do Proerd, ressaltando o esforço e o emprenho do Deputado Cabo 

Maciel em legislar em prol da polícia, da educação e da prevenção. Finalizou 

elencando as atividades desenvolvidas pelos instrutores nas escolas. Após, o 

Jovem Kauam Pinheiro demonstrou alegria com a existência do programa nas 

escolas. Da tribuna, Cel. QOPM Algenor Maria da Costa Teixeira Filho, 

representando o Governador Wilson Lima teceu comentários relevantes 

acerca do papel do Proerd para a segurança das crianças na sociedade e 

salientou as ações do Governo do Estado voltadas à prevenção e ao combate 

ao tráfico de drogas.  Na sequência, houve uma apresentação cultural com os 

monitores do Programa intitulado “Dinâmicas do Proerd” sob a coordenação do 

instrutor Cabo Valnilson. A caminho do fim, o Presidente agradeceu a presença 

de todos e reafirmou seu compromisso com o Proerd. Ato contínuo, foi 

apresentada a Canção do Proerd. Nada mais ocorrendo, foi a Reunião 

encerrada e convocada a Sessão Especial de logo a seguir. E, para constar, 

eu Ivelize Fausto Nóbrega, Redatora da Assembleia Legislativa do Amazonas, 

lavrei esta Ata. 

                                                                                    

                                                                                   Presidente/Secretário 

 

ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAZONAS. 4ª SESSÃO LEGISLATIVA. 19ª LEGISLATURA. 

MANAUS, 8 DE JUNHO DE 2022. PRESIDENTE: DEPUTADO SERAFIM 

CORRÊA. 

 

Às nove horas e vinte minutos do dia oito de junho do ano dois mil e vinte e dois, 

foram abertos os trabalhos sob a Presidência do Parlamentar CARLINHOS 

BESSA, com a presença dos Deputados Abdala Fraxe, Adjuto Afonso, 

Alessandra Campêlo, Belarmino Lins, Cabo Maciel, Delegado Péricles, 

Dermilson Chagas, Felipe Souza, Joana Darc, João Luiz, Ricardo Nicolau, Saullo 

Vianna, Serafim Corrêa, Sinésio Campos, Tony Medeiros e Wilker Barreto, sendo 

que os Deputados Álvaro Campelo, Dr. Gomes, Fausto Júnior, Roberto Cidade 

e as Deputadas Doutora Mayara Pinheiro, Therezinha Ruiz e Nejmi Aziz tiveram 

suas faltas justificadas através dos Memorandos n.°s 12, 57, 60, 56, 152, 239 e 

40/2022, respectivamente. Na Fase Preliminar, sem Expediente a relatar, o 

primeiro orador, o Deputado Wilker Barreto pediu que o Governo e a Defesa 

Civil olhem com mais atenção para o interior, citando a cidade de Anori que está 

sofrendo com a enchente. Denunciou que o FTI está sendo pago apenas aos 

prefeitos parceiros do Governador e oficializou, por meio de Requerimento, à 

Secretária de Cultura e ao Governo que o evento “Extreme” que ocorre no 

referido Município passasse a fazer parte do calendário de eventos do Amazonas 

a fim de receber os recursos devidos. Após, o Deputado Felipe Souza 

comemorou a inauguração ontem no Município de Humaitá de um tomógrafo 

fruto de uma emenda de sua autoria e do Deputado João Luiz. Na sequência, o 

Deputado Serafim Corrêa apelou às autoridades que continuassem as buscas 

pelo indigenista e jornalista desaparecidos em Atalaia do Norte no Rio Javali. Em 

outro assunto, discorreu sobre a nova política de tributação do combustível do 

Governo Federal que reduziu o ICMS de 25% para 17% diminuindo a 

arrecadação dos Estados. Neste momento, o Deputado Serafim Corrêa 

assumiu a Presidência e transpôs os trabalhos ao Grande Expediente 

enquanto o Deputado Carlinhos Bessa usou a tribuna para prestar contas de 

suas viagens ao interior do Estado citando Tefé, Uarini e Alvarães. Formalizou 

um Requerimento ao Governador pedindo uma força-tarefa direcionada aos 

produtores rurais prejudicados pela cheia dos rios, como também o asfaltamento 

da Estrada de Nogueira que liga Tefé à cidade de Alvarães. Em seguida, o 

Deputado Wilker Barreto contestou os gastos do Governo que investe mais em 

eventos do que em saúde, ressaltando que várias crianças estão à espera de 

exames e cirurgias no Hospital Francisca Mendes, que o Hospital de Itacoatiara 

não tem tomógrafo, nem mamógrafo e que o Hospital João Lúcio não tem uma 

máquina de fazer ressonância magnética. Anunciou que irá pedir uma Medida 

Cautelar junto ao Tribunal de Contas para suspender esses gastos indevidos com 

eventos. De volta à Presidência, o Deputado Carlinhos Bessa concedeu a 

palavra ao Deputado Serafim Corrêa que alertou que a segurança pública do 

Brasil está nas manchetes nacionais porque a Amazônia está dominada por 

madeireiros ilegais e pelo tráfico de drogas, visto que o Estado Brasileiro não 
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fiscaliza e não protege a tríplice fronteira, por isso o indigenista e o jornalista 

estão desaparecidos. Em aparte, o Deputado Sinésio Campos corroborou as 

palavras do orador e convocou à Casa a agir e exigir respostas em relação à 

segurança da Amazônia. Acolhido o aparte, o Deputado Serafim Corrêa 

afirmou que o Poder Público Federal abandonou a Amazônia deixando os 

moradores e visitantes da região à mercê de bandidos. Dando prosseguimento, 

o Deputado Sinésio Campos solicitou que o Requerimento de Urgência n.° 

2166/2022 fosse aprovado, já que a Assembleia precisa apreciar o Projeto de Lei 

n.° 267/2022 que proíbe a instalação dos medidores aéreos que fazem a aferição 

de forma incorreta lesando o consumidor, pois não é possível acompanhar a 

medição do contador. Voltou a dizer que a Empresa Amazonas Energia é 

corrupta e que não obedece às leis vigentes. Em aparte, Deputado Tony 

Medeiros concordou que a Empresa tem prestado um serviço ineficiente, no 

entanto é preciso que atente para o fato de que as localidades no Amazonas são 

muito distantes o que dificulta a chegada da energia e até da tecnologia. 

Acolhido o aparte, o Deputado Sinésio Campos pontuou que já esteve em 

vários órgãos de controle entregando o relatório da CPI e espera que as 

providências cabíveis sejam tomadas. Na continuidade, o Deputado João Luiz 

também comemorou a instalação do aparelho de tomógrafo em Humaitá, objeto 

de uma emenda sua e do Deputado Felipe Souza, o qual beneficiará vários 

municípios adjacentes e incrementará a economia local. Em aparte, o Deputado 

Wilker Barreto parabenizou o Deputado João Luiz pela emenda do tomógrafo e 

opinou que o Governador poderia retirar os dezessete milhões destinados a 

eventos e utilizar para comprar tomógrafo e mamógrafo. Acolhido o aparte, o 

Deputado João Luiz, em outro tema, discursou sobre empregabilidade e renda, 

citou que a Comunidade Realidade foi beneficiada com emendas fomentando a 

economia local e anunciou que as ruas da Comunidade serão asfaltadas. 

Assegurou que o Setor Primário está sendo desenvolvido em Silves com a 

plantação do café e elogiou o Idam e a Sepror por investir na agricultura e 

pecuária. Anunciou ainda a reforma da Escola Duque de Caxias em Humaitá pelo 

Governo e a execução de uma emenda de sua autoria para equipar o laboratório 

de informática da referida escola. Por fim, ressaltou que a Lei das Filas foi 

modernizada, aprovada por esta Casa e deverá ser aprovada em nível federal 

para garantir o direito do consumidor. Após, a Deputada Alessandra Campêlo 

repudiou o caso em que o marido jogou água quente na esposa porque ela não 

queria parar de trabalhar. Informou que está acompanhando o caso junto à 

Delegacia da Mulher e não irá descansar enquanto o agressor não for preso. Em 

aparte, a Deputada Joana Darc parabenizou o pronunciamento, considerou um 

ato de covardia o caso e se colocou à disposição para somar forças no sentido 

de punir o agressor; o Deputado Ricardo Nicolau observou que há necessidade 

de mecanismos de punição e políticas públicas de acolhimento voltadas ao tema. 

Pediu que a Lei 5.506, de sua autoria, que multa o agressor da mulher possa ser 

colocada em prática. Acolhidos os apartes, a Deputada Alessandra Campêlo 

comunicou que irá entrar em contato com a Defensoria e com o Ministério Público 

para que a Lei 5.506 seja cumprida. Salientou que apresentou um Projeto 

propondo o pagamento de aluguel para as vítimas de violência doméstica a fim 

de tirar a mulher do ambiente agressor. Em outro tema, lamentou a quantidade 

de pessoas que passam fome no Brasil chegando a marca de cento e vinte e 

cinco milhões de brasileiros que sofrem de insegurança alimentar, por isso a 

importância dos Restaurantes Prato Cheio, objeto de uma indicação sua, ainda 

como Secretária da Seas, para combater a fome e que hoje está sendo 

inaugurada mais uma unidade em Manaus. Concluiu agradecendo aos 

Deputados por terem aprovado o auxílio estadual. Neste momento, assumiu a 

Presidência o Deputado Serafim Corrêa. Com a palavra, a Deputada Joana 

Darc explicou o significado de Rol Taxativo das Doenças preconizado pela ANS 

(Agência Nacional de Saúde) que está sendo discutido no Supremo Tribunal 

Federal. Pontuou que para a sociedade o melhor é que o Rol seja exemplificativo 

e não taxativo, uma vez que se você for acometido de uma doença que não 

estiver incluído no rol taxativo, os planos de saúde não poderão cobrir o 

tratamento. Em outro assunto, discorreu sobre a política da moradia, enfatizando 

que o seu mandato tem sido em defesa da regularização fundiária. Condenou as 

“fake news” que estão sendo divulgadas desqualificando o seu trabalho voltado 

para a moradia. Na sequência, o Deputado Saullo Vianna destacou a sua 

agenda parlamentar com as visitas realizadas em Apuí, Humaitá e Borba 

ressaltado as ações do Governo voltadas a essas cidades, como o asfaltamento 

das ruas em Borba, Humaitá e Apuí, inauguração de tomógrafo e a futura 

implantação de UTIs em Humaitá, a distribuição de água potável com 

reservatórios novos em Apuí e a pavimentação da AM 174 ligando Apuí a Novo 

Aripuanã. Agradeceu ao povo de Apuí por ter sido honrado com o Título de 

Cidadão Apuiense. Em outro tema, alertou para o uso do cigarro eletrônico que 

é uma questão de saúde pública e ressaltou que apresentou um projeto de lei 

proibindo a comercialização desses cigarros visando reduzir a dependência e a 

morte. Anunciou que hoje será realizada uma Sessão Especial no Auditório 

Belarmino Lins em homenagem ao Festival Folclórico de Parintins que não 

estava sendo feito há dois anos. Finalizou evidenciando que apresentou uma 

Moção de Aplausos à Rádio Clube de Parintins pelos 35 anos devido à 

importância do veículo de comunicação para o Amazonas. Na Ordem do Dia, o 

Deputado Serafim Corrêa encaminhou às Comissões 2 Projetos de Lei 

Ordinária, sendo 1 de autoria da Deputada Joana Darc, “Fica instituído o dia 

1º de setembro como dia estadual do coordenador do grupo de Idosos”; 1 de 

autoria da Deputada Alessandra Campêlo “Institui Campanha Permanente de 

Conscientização e Combate ao Capacitismo no Estado do Amazonas e dá outras 

providências”; e 1 Projeto de Resolução Legislativa de autoria do Deputado 

Delegado Péricles, “Institui a redução da jornada de trabalho à servidora pública 

mãe nutriz, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e dá 

outras providências”. Ato contínuo, deferiu os Requerimentos dos seguintes 

Deputados: Adjuto Afonso n.° 2168/2022 (Moção de Parabenização à Bemol), 

n.° 2192/2022 (Moção de Parabenização à ACA), n.° 2193/2022 (Moção de 

Parabenização ao Sinduscon-AM); Professora Therezinha Ruiz n.° 2169/2022 

(à Secretária Municipal de Educação de Manaus), n.° 2170/2022 (ao Ministro da 

Educação), n.° 2171 e 2175/2022 (ambos à Secretária de Estado da Educação), 

n.° 2172/2022 (ao Reitor da UEA), n.° 2173/2022 (ao Reitor da Ufam), n.° 
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2174/2022 (ao DNIT), n.° 2176/2022 (ao Governador do Amazonas), n.° 

2177/2022 (ao IMMU), n.° 2178, 2179, 2180 e 2181/2022 (todos à Seminf); João 

Luiz n.° 2182/2022 (Regime de Urgência ao Projeto de Resolução Legislativa 

n.° 56/2022), n.° 2184/2022 (ao Governador e à Seinfra); Doutora Mayara 

Pinheiro Reis n.° 2185/2022 (arquivamento dos Projetos de Lei n.°s 121/2020, 

125/2020, 280/2020, 335/2020), n.° 2186/2022 (à Seminf); Delegado Péricles 

n.° 2183 e 2188/2022 (ambos à Secretaria de Infraestrutura de Manicoré e à 

Prefeitura de Manicoré), n.° 2187/2022 (ao Secretário de Segurança Pública); 

Fausto Júnior n.° 2189/2022 (à Seminf); Felipe Souza n.° 2190/2022 

(arquivamento do Projeto de Lei n.° 356/2021); Joana Darc n.° 2191/2022 (à 

Seminf); Carlinhos Bessa n.° 2194/2022 (à Seminf); Tony Medeiros n.° 

2195/2022 (à Secretária Municipal de Educação de Manaus); Dermilson 

Chagas n.° 2167/2022 (Dispensa de Interstício para a Proposta de Emenda 

Constitucional 06/2021), n.° 2196/2022 (Convocação do Secretário da 

SECT). A caminho do fim, a Pauta de Tramitação foi dada como lida e constou 

dos Projetos de Lei n.°s 263 e 264/2022, do Deputado Tony Medeiros; Projeto 

de Resolução Legislativa nº 35/2022, do Deputado Tony Medeiros (estes em 

terceiro dia); Projeto de Lei n.° 267/2022, dos Deputados Sinésio Campos, 

Carlinhos Bessa e Fausto Júnior; n.° 268/2022, da Deputada Alessandra 

Campêlo; Projetos de Resolução Legislativa n.°s 60 e 56/2022, do Deputado 

João Luiz; n.° 58/2022, do Deputado Carlinhos Bessa; n.° 51/2022, do Deputado 

Doutor Gomes (estes em segundo dia); Projetos de Lei n.° 269/2022, do 

Deputado Adjuto Afonso “Considera a Liga de Quadrilhas Juninas do 

Amazonas – Liquajuam como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do 

Amazonas”; n.° 270/2022, do Deputado Saullo Vianna “Dispõe sobre o 

Programa de Apoio à Geração de Emprego para Jovens”; n.° 271/2022,  do 

Deputado Delegado Péricles, “Altera o art. 3º, da Lei Ordinária n.º 5.617, de 29 

de setembro de 2021, que “Dispõe sobre a Isenção do Imposto sobre 

Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, enquanto durar o período de 

calamidade pública, em decorrência da pandemia de COVID-19”; n.° 273/2022, 

do Deputado Felipe Souza, “Considera como de Utilidade Pública a Associação 

Habilitar Ensinando o Brasil Amazônico – HEBRAM” (estes em primeiro dia). 

Nada mais ocorrendo, o Presidente encerrou a Reunião e convocou todos para 

a Sessão Especial de logo a seguir. E, para constar, eu, Ivelize Fausto 

Nóbrega, Redatora da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, lavrei 

esta Ata. 

 

                                                                                        Presidente/Secretário 

ATA DA 52ª SESSÃO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAZONAS, CONVOCADA PARA A ENTREGA DA MEDALHA 

RUY ARAÚJO AO SENHOR ANDERSON JOSÉ DE SOUSA, PREFEITO DO 

MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA. 4ª SESSÃO LEGISLATIVA. 19ª 

LEGISLATURA. MANAUS, 9 DE JUNHO DE 2022. PRESIDENTE: DEPUTADO 

BELARMINO LINS. 

 

Às treze horas e trinta minutos do dia nove de junho do ano dois mil e vinte e 

dois, foram abertos os trabalhos sob a Presidência da Parlamentar 

ALESSANDRA CAMPÊLO, com a presença dos Deputados Belarmino Lins 

e Sinésio Campos, ausentes os demais. A Senhora Presidente explicou se 

tratar de uma Sessão Especial convocada para a entrega da Medalha Ruy 

Araújo ao Senhor Anderson José de Sousa, Prefeito do Município de Rio 

Preto da Eva, conforme Projeto de Resolução Legislativa n.° 48/2021, de 

autoria do Deputado Belarmino Lins, que se tornou a Resolução Legislativa 

n.° 807, de 30 de setembro de 2021. Convidou para compor a Mesa as 

seguintes autoridades: Emerson José Rodrigues de Lima, Secretário Estadual 

de Justiça e Direitos Humanos e Cidadania/Sejusc, representando o Governador 

Wilson Lima; Anderson José de Souza, homenageado; Marcelo Ramos, 

representando a Câmara Federal; Soraya Almeida de Souza, Primeira-Dama do 

Município de Rio Preto da Eva; Wagno Oliveira, Secretário Extraordinário, 

representando o Prefeito David Almeida; Belarmino Lins, Autor da Propositura; 

Carlos Vitor Lamarão Pereira, Diretor da Faculdade de Ciências Agrícolas, 

representando o Professor Doutor Sylvio Mário Puga Ferreira, Reitor da Ufam; 

José Dantas de Medeiros Neto, Vice-Prefeito de Rio Preto da Eva; José Roberto 

Cunha Inácio (Betinho ML), representando a Câmara Municipal de Rio Preto da 

Eva; Nelson azedo, Vice-Presidente da Fieam. Ato contínuo, todos de pé, 

ouviram o Hino Nacional Brasileiro, interpretado pela cantora Elen Mendonça 

acompanhada pelo músico tecladista Diego Freitas. Neste instante, a 

Presidente registrou a presença do ex-deputado estadual Platiny Soares e dos 

familiares do homenageado em Plenário. Com a palavra, o Deputado 

Belarmino Lins justificou a sua iniciativa, reportando-se à pessoa humana do 

homenageado, e destacou suas características pertinentes à boa índole do 

gestor municipal. Proferiu ainda a leitura da biografia do agraciado, pontuando 

os principais feitos em sua carreira política. Dando prosseguimento, foi 

apresentado um vídeo referente ao homenageado. Neste instante, o Deputado 

Belarmino Lins assumiu a Presidência, fez a leitura do histórico da 

Comenda e entregou a Medalha Ruy Araújo ao Senhor Anderson José de 

Sousa. Após, a Deputada Alessandra Campêlo parabenizou o laureado pela 

honraria, enfatizando as inúmeras ações do Prefeito à frente do Município de Rio 

Preto da Eva. Na oportunidade, agradeceu ao Deputado Federal Marcelo Ramos 

por destinar emendas parlamentares à Secretaria de Estado da Assistência 

Social colaborando muito com o trabalho desempenhado no Município de Rio 

Preto da Eva. Na sequência, o Deputado Sinésio Campos fez elogios à gestão 

do homenageado como Prefeito de Rio Preto da Eva, ressaltando que o referido 

local possuía uma realidade altamente complexa, ainda assim, o Senhor 

Anderson José de Sousa tem conseguido realizar um trabalho excelente. Como 

orador seguinte, o Deputado Marcelo Ramos parabenizou o Deputado 

Belarmino Lins por apresentar um Projeto que valoriza o bom gestor público, 
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como também elogiou sua trajetória no cenário político no decorrer dos oito anos 

ininterruptos de seu mandato. Salientou que a concessão da Comenda por este 

Poder ao Prefeito era sinônimo de reconhecimento pelo profícuo trabalho 

realizado à frente da referida Prefeitura, centro de indústria no Amazonas. Dando 

prosseguimento, houve uma apresentação da música “Tocando em Frente” de 

Almir Sater, na voz da cantora Elen Mendonça, acompanhada pelo músico 

tecladista Diego Freitas. Com a palavra, o Prefeito Anderson Souza iniciou seu 

pronunciamento cantando duas estrofes de uma música enaltecendo o Município 

Rio Preto da Eva, externou contentamento pela homenagem recebida, reiterou 

seu compromisso de zelar pelo bem-estar da população da referida localidade, 

citando os progressos sociais de sua administração que em muito beneficiaram 

as famílias ali residentes. Na continuidade, o Senhor Emerson José 

Rodrigues de Lima, representando o Governador Wilson Lima, parabenizou 

o autor pela sua iniciativa, considerando-a justa e merecida, elogiando a 

articulação política do gestor público em Rio Preto da Eva. A caminho do fim, o 

Presidente Belarmino Lins agradeceu a presença de todos e fez um retrospecto 

de sua trajetória política, comunicando que não iria mais se candidatar à 

reeleição, mas deixaria o seu filho, George Lins, para dar continuidade ao seu 

legado. Ato contínuo, todos de pé, ouviram a execução do Hino do Amazonas 

na voz da cantora Elen Mendonça. Seguiu-se o Senhor Anderson Souza 

cantando a música Rio Preto da Eva de sua autoria. Nada mais ocorrendo, 

foi a Reunião encerrada e convocada a Sessão Especial de segunda-feira às 

10h. E, para constar, eu Ivelize Fausto Nóbrega, Redatora da Assembleia 

Legislativa do Amazonas, lavrei esta Ata. 

                                                                                    

                                                                                   Presidente/Secretário 

 

ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAZONAS. 4ª SESSÃO LEGISLATIVA. 19ª LEGISLATURA. 

MANAUS, 9 DE JUNHO DE 2022. PRESIDENTE: DEPUTADO CARLINHOS 

BESSA. 

Às nove horas e vinte minutos do dia nove de junho do ano dois mil e vinte e dois, 

foram abertos os trabalhos sob a Presidência do Parlamentar CARLINHOS 

BESSA, com a presença dos Deputados Abdala Fraxe, Alessandra Campêlo, 

Belarmino Lins, Cabo Maciel, Doutora Mayara Pinheiro Reis, Delegado Péricles, 

Dermilson Chagas, Felipe Souza, João Luiz, Sinésio Campos, Tony Medeiros e 

Wilker Barreto, sendo que os Deputados Álvaro Campelo, Adjuto Afonso, Dr. 

Gomes, Fausto Júnior,  Ricardo Nicolau, Roberto Cidade, Saullo Vianna, Serafim 

Corrêa e as Deputadas Joana Darc, Therezinha Ruiz e Nejmi Aziz tiveram suas 

faltas justificadas através dos Memorandos n.°s 12, 137, 58, 61, 67, 61, 57, 55, 

160, 242 e 40/2022, respectivamente. Na Fase Preliminar, o Secretário-Geral, 

Deputado Delegado Péricles, procedeu à leitura do Expediente que constou 

dos Ofícios n.° 77 e 94/2022, da Senhora Ana Beatriz Lobo Moutinho Breval, 

Secretária-Executiva de Articulação Institucional da Casa Civil, respondendo 

aos Requerimentos  n.°s 555 e 1477/2022, de autoria do Deputado João Luiz, no 

qual solicita serviço de pavimentação asfáltica do Ramal da Paz, na Vila de 

Lindóia, Zona Rural do Município de Itacoatiara;  e pedindo a efetivação dos 

Jogos Escolares do Amazonas/JEAS nos Municípios da Calha do Alto Solimões, 

respectivamente (2022.9.019149/023241). Como primeiro orador, o Deputado 

Cabo Maciel comemorou a promoção dos policiais e bombeiros militares, 

concedida pelo Governador Wilson Lima com data retroativa a 21 de abril. Em 

outro assunto, anunciou que a emenda de sua autoria destinada à Políclinica e 

SPA Danilo Corrêa foi executada e ontem ele esteve “in loco” para fiscalizar a 

chegada dos equipamentos. Finalizou agradecendo todas as manifestações de 

carinho pela passagem de seu aniversário e convidou todos a participarem de 

uma festa em Itacoatiara. Neste momento, o Presidente Carlinhos Bessa 

parabenizou o Deputado Cabo Maciel pela passagem de seu natalício. Em 

seguida, o Deputado Wilker Barreto voltou a denunciar a ausência de 

tomógrafo e mamógrafo em Itacoatiara e a contratação por parte do Governo de 

empresas que foram indiciadas pela CPI da Saúde, citando a Empresa Líder que 

mudou o nome apenas e ganhou mais contratos. Oficializou ao Secretário de 

Saúde um pedido de explicações acerca da contratação da empresa indiciada 

com a ampliação do número de contratos. Após, o Deputado Delegado Péricles 

corroborou as palavras de seu antecessor cobrando dos Órgãos de Controle uma 

resposta às denúncias da CPI da Saúde. Em outro assunto, parabenizou a 

promoção dos policiais e bombeiros militares no dia de ontem e solicitou ao 

Governador que promova também os escrivães e investigadores que desde 2011 

não são promovidos. Na sequência, o Deputado Dermilson Chagas contestou 

as isenções fiscais dadas pelo Governo, em 2019, às empresas farmacêuticas 

que não conseguem chegar ao consumidor. Apontou algumas irregularidades 

para a concessão das isenções e pediu ao Líder do Governo que convidasse o 

Secretário da Sefaz para prestar esclarecimentos acerca do assunto na ALE. 

Neste momento, o Presidente Carlinhos Bessa transpôs os trabalhos ao 

Grande Expediente continuando na tribuna o Deputado Dermilson Chagas 

que opinou que o Governo não pode abrir mão de arrecadação sem 

contrapartida, lembrou que a data-base dos servidores públicos ainda não foi 

concedida e o Governador concede isenções, ou seja, deixa de arrecadar sem 

que o povo seja beneficiado. Cobrou do Tribunal de Contas um posicionamento 

sobre a questão, visto que cabe ao Órgão de Controle fazer essa análise. Em 

aparte, o Deputado Wilker Barreto alertou que o Governador estaria pagando 

o FTI apenas aos prefeitos parceiros e o Tribunal de Contas e o Ministério Público 

não se posicionam, opinou que se isso estiver acontecendo trata-se de um crime 

de improbidade administrativa. Voltou a dizer que vai solicitar policiamento da 

Casa para poder exercer o mandato de deputado estadual, já que não estaria 

conseguindo fiscalizar as unidades de saúde, mesmo sendo membro da 

Comissão de Saúde da Assembleia. Acolhido o aparte, o Deputado Dermilson 

Chagas argumentou que o FTI perdeu a sua finalidade que seria desenvolver o 

interior e insistiu em afirmar que a população não está sendo beneficiada com as 

isenções concedidas pelo Governador. Dando prosseguimento, a Deputada 

Alessandra Campêlo informou que acompanhou a apresentação do agressor 

que jogou água quente na esposa e no filho na Delegacia da Mulher. Em outro 
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tema, considerou uma violação do direito constitucional das mulheres por parte 

do Ministério da Saúde que só admite o aborto no caso de estupro se houver 

uma investigação policial, ou seja, a mulher que for violentada terá que ser 

investigada para poder garantir o direito de fazer o aborto. Esclareceu ainda que 

há uma subnotificação dos casos de violência doméstica porque a mulher fica 

com vergonha de denunciar. Convocou todos a se mobilizarem para reverter 

essa decisão do Ministério da Saúde. Na continuidade, o Deputado Delegado 

Péricles prestou contas de sua visita a Humaitá, mais precisamente, à 

Comunidade Realidade que desenvolve a cultura do café e comunicou que 

destinou uma emenda parlamentar para comprar um secador que aumentou a 

produção do grão. Na Ordem do Dia, o Presidente encaminhou às Comissões 

1 Projeto de Lei Complementar, oriundo do Poder Executivo, “Dispõe sobre 

a aposentadoria especial do servidor público policial civil, nos termos do § 4.º-B 

do artigo 40 da Constituição da República, Revoga a Lei Complementar n.º 77, 

de 05 de agosto de 2010, e dá outras providências”; 7 Projetos de Lei 

Ordinária, sendo 2 oriundos do Poder Executivo, “Institui a Política Estadual 

para o estímulo da atividade de cuidador de idosos, e dá outras providências”; 

“Altera a Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita prevista na Lei n.º 

5.558, de 04 de agosto de 2021, que "Dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2022.", e as Medidas de 

Compensação a Renúncias de Receita previstas na Lei n.º 5.758, de 29 de 

dezembro de 2021, que "Estima a receita e fixa a despesa do Estado para o 

exercício financeiro de 2022”; e 3 de autoria do Deputado Saullo Vianna, 

“Concede o Título de Cidadão do Amazonas ao Dr. Flávio Eduardo Wanderley 

Britto”; “Concede o Título de Cidadão do Amazonas à Ilustre Ministra de Estado 

da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Sra. Cristiane Britto”; “Dispõe 

sobre a proibição da produção, da importação, da comercialização e da 

publicidade de dispositivos eletrônicos para fumar, bem como acessórios e refis 

desses produtos no Estado do Amazonas”; 1 de autoria da Deputada 

Alessandra Campêlo, “Institui o dia 28 de maio como o Dia da Dignidade 

Menstrual”; 1 de autoria do Deputado Felipe Souza, “Dispõe sobre 

procedimentos de acessibilidade nos sítios eletrônicos públicos no âmbito do 

Estado do Amazonas”; 2 Projetos de Resolução Legislativa, sendo 1 de 

autoria do Deputado Belarmino Lins “Concede a Medalha Ruy Araújo ao 

Excelentíssimo Senhor Gean Campos de Barros, Prefeito do Município de 

Lábrea”, e 1 de autoria do Deputado Saullo Vianna, “Altera a Resolução 

Legislativa nº 469, de 19 de março de 2010, na forma em que menciona, que 

"Institui o Regimento lnterno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, 

e dá outras providências” (prazo para elaboração de parecer dos projetos de Leis 

Orçamentárias); e 1 Proposta de Emenda à Constituição, oriunda do Poder 

Executivo “Altera o inciso II do § 4.º do artigo 111 da Constituição do Estado do 

Amazonas. (Concessão de aposentadoria a grupos de servidores nos termos 

definidos em Leis Complementares)”. Ato contínuo, deferiu os Requerimentos 

dos seguintes Deputados: Joana Darc n.° 2197, 2201, 2202, 2203, 2204, 

2205, 2206, 2207, 2208 e 2209/2022 (à Seminf), n.° 2198 e 2199/2022 (ambos 

à Semulsp), n.° 2200/2022 (à FAAR), n.° 2210/2022 (à Seinfra), n.° 2211 e 

2212/2022 (ambos ao Prefeito de Manaus); Tony Medeiros n.° 2213/2022 (ao 

Governo do Amazonas); Fausto Júnior n.° 2214/2022 (arquivamento do Projeto 

de Lei n.° 84/2022); Sinésio Campos n.° 2215/2022 (à Aneel); n.° 2216/2022 

(Audiência Pública dia 04 de julho); Delegado Péricles n.° 2217/2022 (Regime 

de Urgência ao Projeto de Lei Complementar n.° 06/2022). A caminho do 

fim, a Pauta de Tramitação foi dada como lida e constou dos Projetos de Lei 

n.° 267/2022, de autoria dos Deputados Sinésio Campos, Carlinhos Bessa e 

Fausto Júnior; n.° 268/2022, de autoria da Deputada Alessandra Campêlo; 

Projetos de Resolução Legislativa n.°s 60 e 56/2022, de autoria do Deputado 

João Luiz; n.° 58/2022, de autoria do Deputado Carlinhos Bessa; n.° 51/2022, 

de autoria do Deputado Dr. Gomes (estes em terceiro dia de pauta); Projetos 

de Lei n.° 269/2022, de autoria do Deputado Adjuto Afonso; n.° 270/2022, de 

autoria do Deputado Saullo Vianna; n.° 271/2022, de autoria do Deputado 

Delegado Péricles; n.° 273/2022, de autoria do Deputado Felipe Souza (estes 

em segundo dia de pauta); Projetos de Lei n.° 274/2022, de autoria da 

Deputada Joana Darc, “Fica instituído o dia 1º de setembro como Dia Estadual 

do Coordenador do Grupo de Idosos”; n.° 275/2022, de autoria da Deputada 

Alessandra Campêlo, “Institui Campanha Permanente de Conscientização e 

Combate ao Capacitismo no Estado do Amazonas e dá outras providências”; 

Projeto de Resolução Legislativa n.° 67/2022, de autoria do Deputado 

Delegado Péricles, “Institui a redução da jornada de trabalho à servidora pública 

mãe nutriz, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e dá 

outras providências”; Projeto de Lei n.° 276/2022, oriundo da Mensagem 

Governamental n.º 42/2022, “Institui a Política Estadual para o estímulo da 

atividade de cuidador de idosos, e dá outras providências”; Projeto de Lei n.° 

277/2022, oriundo da Mensagem Governamental n.° 43/2022, “Altera a 

Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita prevista na Lei n.º 5.558, de 

04 de agosto de 2021, que "Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a 

execução da Lei Orçamentária de 2022.", e as Medidas de Compensação a 

Renúncias de Receita previstas na Lei n.º 5.758, de 29 de dezembro de 2021, 

que "Estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 

2022" [em Regime de Urgência}; Projeto de Lei Complementar n.° 06/2022, 

oriundo da Mensagem Governamental n.° 41/2022, “Dispõe sobre a 

aposentadoria especial do servidor público policial civil, nos termos do § 4.º-B do 

artigo 40 da Constituição da República, Revoga a Lei Complementar n.º 77, de 

05 de agosto de 2010, e dá outras providências” (estes em primeiro dia). Nada 

mais ocorrendo, o Presidente encerrou a Reunião e convocou todos para a 

Sessão Especial de logo a seguir. E, para constar, eu, Ivelize Fausto 

Nóbrega, Redatora da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, lavrei 

esta Ata. 

                                                                                   Presidente/Secretário 

 

ATA DA 53ª SESSÃO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAZONAS, CONVOCADA PARA A ENTREGA DA MEDALHA 

RUY ARAÚJO AO CORONEL QOPM CARLIOMAR BARROS BRANDÃO, 

http://www.ale.am.gov.br/


Quinta-feira, 23                                          Diário Oficial Eletrônico – Edição nº 1898                                                  junho de 2022 

 

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas 
Av. Mário Ypiranga Monteiro, 3950, Ed. José de Jesus Lins de Albuquerque – Parque Dez, CEP: 69050-030 

www.ale.am.gov.br 

21 

 

COMANDANTE DO COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR. 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA. 19ª LEGISLATURA. MANAUS, 13 DE JUNHO DE 

2022. PRESIDENTE: DEPUTADA PROFESSORA THEREZINHA RUIZ. 

 

Às dez horas e trinta e cinco minutos do dia treze de junho do ano dois mil e vinte 

e dois, foram abertos os trabalhos sob a Presidência da Parlamentar 

PROFESSORA THEREZINHA RUIZ, ausentes os demais. A Senhora 

Presidente explicou se tratar de uma Sessão Especial convocada para a 

entrega da Medalha Ruy Araújo ao Coronel QOPM Carliomar Barros 

Brandão, Comandante do Comando de Policiamento do Interior, conforme 

Projeto de Resolução Legislativa n.° 12/2022, de sua autoria e dos 

Deputados Fausto Júnior e Cabo Maciel, que se tornou a Resolução 

Legislativa n.° 881, de 13 de maio de 2022.  Convidou para compor a Mesa 

as autoridades: Eyderson Prado Fonseca, Chefe do Estado Maior da Polícia 

Militar do Estado do Amazonas, representando o Governador Wilson Lima; 

Coronel QOPM Carliomar Barros Brandão, Homenageado; Tenente William Dias, 

Secretário Municipal Chefe da Casa Civil – representando o Prefeito David 

Almeida; Coronel Rezende Guimarães Filho, Coordenador-Geral de Análise e 

Acompanhamento de Projetos Agropecuários/CGPAG, representando a 

Suframa. Ato continuo, todos de pé, ouviram o Hino Nacional executado pela 

Banda da Polícia Militar. Com a palavra, a Deputada Professora Therezinha 

Ruiz justificou a sua iniciativa destacando a trajetória exitosa do Coronel â frente 

do Comando de Policiamento, ressaltando que as ações desempenhadas no 

exercício de sua função contribuem para dar segurança ao interior do Estado. 

Após, a Mestre de Cerimônias Luana Johnson procedeu à leitura do histórico 

da Comenda. Na sequência, a Presidente entregou a Medalha Ruy Araújo ao 

Coronel QOPM Carliomar Barros Brandão. Em seguida, a Senhora Helena 

Galvão, em nome dos familiares do laureado, externou alegria pela 

homenagem concedida por este Poder, evidenciando que o trabalho realizado 

pelo Coronel é digno de receber a honraria, visto que a segurança pública salva-

vidas e dá dignidade às pessoas. Dando prosseguimento, o Coronel 

Carliomar Brandão agradeceu à Casa pela homenagem recebida, 

especialmente à Deputada Professora Therezinha Ruiz por propor o Projeto que 

o fez ser agraciado com a maior Comenda da Assembleia Legislativa. Afirmou 

que sempre desempenhou suas funções com honestidade e zelo, buscando 

fazer o melhor pelo povo do Amazonas no que tange à segurança pública. 

Concluiu reiterando o seu compromisso com o Estado e com a polícia militar no 

sentido de continuar a fazer um trabalho que chegue até a população e possa 

ser um diferencial. Como Orador seguinte, o Senhor Eyderson Prado 

Fonseca, representando o Governador Wilson Lima, também fez referência 

ao brilhantismo profissional que sempre foi uma característica do Coronel e 

elogiou a sua atuação à   frente do Policiamento do interior.  Finalizou elencando 

as ações do Governador Wilson Lima destinadas a promover uma maior 

segurança ao Estado do Amazonas. A caminho do fim, a Presidente 

Professora Therezinha Ruiz agradeceu a presença de todos e reafirmou que a 

homenagem era justa e merecida Ato contínuo, todos de pé, ouviram a 

execução do Hino do Amazonas pela Banda da Polícia Militar. Nada mais 

ocorrendo, foi a Reunião encerrada e convocada a Sessão Ordinária de 

amanhã à hora regimental. E, para constar, eu Ivelize Fausto Nóbrega, 

Redatora da Assembleia Legislativa do Amazonas, lavrei esta Ata. 

                                                                                    

                                                                                   Presidente/Secretário 

 

 

 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 

03/2022.  

  

 

PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS – 

CONTRATANTE e a Empresa ELETROFIOS EMPREENDIMENTOS 

EMPRESARIAS LTDA como CONTRATADA.  

 

 

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 03/2022.  

 

 

BASE: Art. 40, inciso Xl, da Lei nº 8.666/1993, c/c o art.54, § 1º, e mais o art. 55 

e seguintes, da instrução normativa lN MPOG/SLTI nº 05, de 26 de maio de 2017 

do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão.  

 

 

OBJETO: Reequilíbrio Econômico Financeiro do Contrato de Prestação de 

serviços continuados de limpeza e conservação interna, recepção, 

assessoramento e copeiragem, com fornecimento dos insumos.  

 

 

 

 

VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O valor do presente Termo Aditivo é 

de R$ 29.505.97 (vinte e nove mil, quinhentos e cinco reais e noventa e sete 

centavos) mensal, para custear a despesa decorrente da execução deste Termo, 

que ocorrerá por conta do Programa de Trabalho: 01.031.3282.2252.0011, 

Natureza da Despesa N.° 33903702, conforme Nota de Empenho n.° 

2022NE000847, emitida em 03/06/2022, referente ao Orçamento Fiscal da 

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas.  

 

 

DIRETORIA GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

AMAZONAS, em Manaus, 08 de Junho de 2022. 

 
 
 

WANDER ARAÚJO MOTTA 
Diretor Geral 

 

 

 

TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 
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