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*EMENDA CONSTITUCIONAL N. 101, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2018.  

 

 

ALTERA as regras atinentes à 

execução das emendas 

orçamentárias impositivas 

oriundas do Poder Legislativo e dá 

outras providências.  

 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO AMAZONAS, faz saber que o Plenário aprovou, nos termos dos artigos 

31 e 32 da Constituição Estadual, e promulga a seguinte  

 

 

EMENDA CONSTITUCIONAL: 

 

 

Art. 1.º O inciso III do § 9.º do artigo 157 e o artigo 158 da Constituição 

do Estado do Amazonas passam a vigorar com as seguintes redações:  

 

“Art. 157 [...]  

[...]  

§ 9.º [...]  

[...]  

III - dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de 

procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e 

técnicos cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter 

obrigatório, para a realização do disposto no § 10 do artigo 158, em conformidade 

com as regras básicas contidas nesta Constituição.  

Art. 158 [...]  

[...]  

§ 8.º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão 

aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita 

corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, devendo 

deste montante ser aplicado o percentual mínimo de 12% (doze por cento) 

estipulado por lei nas ações destinadas aos serviços públicos de saúde, e o 

mínimo constitucional de 25% (vinte e cinco por cento) na educação.  

§ 9.º A execução dos montantes destinados às ações e serviços 

públicos de saúde e educação previstos no § 8.º, inclusive custeio, serão 

computados para fins do cumprimento do inciso II do § 2.º do artigo 198 e artigo 

212 da Constituição Federal, vedada a destinação para pagamento de pessoal 

ou encargos sociais.  

§ 10. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das 

programações a que se refere o § 8.º deste artigo, em montante correspondente 

a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida a ser 

realizada no exercício vigente, conforme critérios equitativos e observado o 

seguinte cronograma:  

I - o primeiro terço das emendas impositivas será executado no 

segundo trimestre do exercício financeiro;  

II - o segundo terço será executado no terceiro trimestre do exercício 

financeiro; e  

III - o terceiro terço será executado no último trimestre do exercício 

financeiro.  

§ 11. Em ano de eleição, antes da data de início da vedação eleitoral 

quanto à transferência voluntária de recursos, o Poder Executivo deverá ter 

liberado pelo menos dois quintos dos recursos provenientes das emendas 

impositivas, sendo que o saldo remanescente de três quintos deverá ser liberado 

após o término da eleição, observado, quanto ao montante passível de inscrição 

em restos a pagar, o limite previsto no § 15.  

§ 12. A execução das emendas impositivas, conforme cronograma 

definido no parágrafo anterior, atenderá aos princípios da impessoalidade e 

isonomia, devendo ser executadas em cada trimestre, de forma proporcional, 

emendas de todos os parlamentares que estiverem aptas à execução, vedada 

preterição de quaisquer deles em razão da sua condição política.  

§ 13. Quando a transferência obrigatória do Estado, para a execução 

da programação prevista no § 10 deste artigo, for destinada aos Municípios, 

independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará base 

de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de 

despesa de pessoal de que trata o caput do artigo 161 desta constituição.  

§ 14. No caso de impedimento de ordem técnica que impeça o 

empenho de despesa que integre a programação definida no §10 deste artigo, 

serão adotadas as seguintes medidas: 

I - até 90 (noventa) dias após a publicação da lei orçamentária, o 

Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo relatório apontando todos os 

impedimentos de ordem técnica insuperáveis existentes quanto às emendas 

impositivas, bem como sanará os impedimentos técnicos superáveis por meio de 

decreto governamental de abertura de crédito suplementar, editado dentro do 

limite autorizado na lei orçamentária anual, ficando vedado, neste último caso, 

conferir à programação destinação diversa daquela dada pela emenda 

impositiva, ou por meio de lei editada especificamente para esse fim;  

II - até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso I, o 

Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo plano de trabalho com as 

correções necessárias para a exequibilidade das emendas que continham 

impedimentos insuperáveis, as quais serão implementadas, em igual prazo, na 

lei orçamentária anual por meio de decreto do Executivo, expedido nos mesmos 

parâmetros do inciso anterior, ou por meio de lei editada especificamente para 

esse fim;  

III - se até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso 

II, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas não encaminhar o plano de 

trabalho correspondente, o remanejamento da dotação será implementado pelo 

Poder Executivo, nos termos previstos na lei orçamentária, momento a partir do 

qual as programações orçamentárias atinentes às emendas com impedimentos 

insuperáveis deixarão de ser obrigatórias.  

§ 15. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de 

cumprimento da execução financeira prevista no § 10, III, deste artigo, até o limite 

de 0,2% (dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no 

exercício anterior.  

§ 16. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa 

poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias, o montante previsto no § 10 deste artigo poderá 

ser reduzido na mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das 

despesas discricionárias.  

§ 17. As emendas impositivas, dentro dos limites estipulados neste 

artigo, não poderão ter suas execuções preteridas por questão de disponibilidade 

de caixa quando, em igualdade de condições de exequibilidade em relação às 

demais despesas orçamentárias de caráter discricionário, estas últimas 

estiverem sendo executadas em qualquer proporção, ressalvada a possibilidade 

de discriminação entre elas para afastar perigo iminente de grave lesão à 

sociedade ou ao patrimônio público.  

§ 18. Durante a execução orçamentária, o Poder Executivo, ao final 

de cada trimestre referido no §10, enviará ao Poder Legislativo relatório contendo 

informações sobre a execução das emendas impositivas, o qual deve conter a 

identificação clara das emendas executadas e a demonstração do percentual e 

da proporcionalidade de que tratam os parágrafos 10 e 11.  

EMENDA CONSTITUCIONAL 
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§ 19. Em caso de inobservância dos prazos e obrigações previstas 

nos parágrafos 8.º a 17 deste artigo, o Poder Executivo ficará impedido, enquanto 

perdurar sua inadimplência, de abrir crédito suplementar para qualquer fim, 

ficando, durante este período, suspensos os efeitos legais da autorização contida 

na lei orçamentária anual para esse fim, ressalvados os casos de:  

I - estado de emergência e calamidade pública;  

II - abertura de crédito destinado à saúde e educação, para 

pagamento de despesa de caráter obrigatório e mão de obra terceirizada;  

III - nos casos em que tiverem sido executadas pelo menos 90% 

(noventa por cento) das emendas impositivas por cada parlamentar para o 

respectivo período.  

§ 20. A abertura de crédito suplementar em violação ao disposto no 

parágrafo anterior será considerada como não autorizada pelo Poder Legislativo, 

sujeitando o responsável às consequências advindas desta condição, previstas 

em lei.”  

Art. 2.º Esta Emenda passa a vigorar na data da sua publicação, 

aplicando-se o cronograma de execução previsto no § 10 a partir do exercício de 

2019.  

 

 

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

AMAZONAS, em Manaus, 5 de dezembro de 2018. 
 

 

 

Deputado DAVID ALMEIDA Deputado ABDALA FRAXE 

Presidente 1º Vice-Presidente 

  

Deputado BELARMINO LINS Deputado JOSUÉ NETO 

2º Vice-Presidente 3º Vice-Presidente 

  

Deputado SEBASTIÃO REIS Deputado PLATINY SOARES 

Secretário-Geral 1º Secretário 

  

Deputado RICARDO NICOLAU Deputado CARLOS ALBERTO 

2º Secretário Ouvidor-Corregedor 

  

Visto  

WANDER MOTTA  

Diretor-Geral  

  
 

 

 

 

 

* Republicada por haver sido publicada incorretamente numerada como 

EC n.º 102, de 5 de dezembro de 2018, no e-DOALEAM, Edição n. 1.231 de, 

12.02.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*EMENDA CONSTITUCIONAL N. 102, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2018.  

 

 

ACRESCENTA parágrafo único ao artigo 249 

da Constituição do Estado do Amazonas, 

destinando 0,5% (cinco décimos por cento) da 

receita tributária, exclusivamente para 

assistência, valorização cultural, geração de 

renda, organização e promoção dos direitos 

dos povos indígenas.  

 

 

MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

AMAZONAS, faz saber que o Plenário aprovou, nos termos dos artigos 31 e 32 

da Constituição Estadual, e promulga a seguinte  

 

 

EMENDA CONSTITUCIONAL: 

 

Art. 1.º Fica acrescido de parágrafo único o artigo 249 da Constituição 

do Estado do Amazonas, com a seguinte redação:  

 

“Art. 249. (...)  

 

Parágrafo único. O Estado destinará o mínimo de 0,5% (cinco 

décimos por cento) da receita corrente líquida, exclusivamente para assistência, 

valorização da saúde, educação e cultural, geração de renda, organização e 

promoção dos direitos dos povos indígenas.”  

 

 

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 

publicação.  

 

 

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

AMAZONAS, em Manaus, 5 de dezembro de 2018. 

 
Deputado DAVID ALMEIDA Deputado ABDALA FRAXE 

Presidente 1º Vice-Presidente 

  

Deputado BELARMINO LINS Deputado JOSUÉ NETO 

2º Vice-Presidente 3º Vice-Presidente 

  

Deputado SEBASTIÃO REIS Deputado PLATINY SOARES 

Secretário-Geral 1º Secretário 

  

Deputado RICARDO NICOLAU Deputado CARLOS ALBERTO 

2º Secretário Ouvidor-Corregedor 

  

Visto  

WANDER MOTTA  

Diretor-Geral  

  
 

 

 

* Republicada por haver sido publicada incorretamente numerada como EC 

n.º 101, de 5 de dezembro de 2018, no e-DOALEAM, Edição n. 1.231 de, 

12.02.2018. 
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PORTARIA N.º 1192/2022/GP  

 

 

AUTORIZAR viagem ao servidor, ORLANDO MUNIZ DA SILVA, RPD 

n.º 518/2022 e processo digital n.º 2022.10000.00000.0.001723, para o município 

de Tefé/AM, no percurso TEFÉ/MANAUS.  

 

 

 

 

PORTARIA N.º 1193/2022/GP  

 

 

AUTORIZAR viagem ao Excelentíssimo Senhor Deputado, LUIS 

FELIPE SILVA DE SOUZA, RPD n.º 520/2022 e processo digital n.º 

2022.10000.00000.0.001732, para o município de Tefé/AM, no percurso 

TEFÉ/MANAUS.  

 

 

 

 

PORTARIA N.º 1194/2022/GP  

 

 

AUTORIZAR viagem à servidora, NATASHA LYSSA BENTES 

MUÑOZ, RPD n.º 519/2022 e processo digital n.º 2022.10000.00000.0.001731, 

para o município de Tefé/AM, no percurso TEFÉ/MANAUS.  

 

 

 

 

PORTARIA N.º 1210/2022/GP  

 

 

CANCELAR diária concedida ao Excelentíssimo Senhor Deputado, 

LUÍS RICARDO SALDANHA NICOLAU, através da Portaria n.º 1138/2022/GP, 

datada de 28.06.2022, publicada no D.O.E. n.º 1.901, em 29.06.2022, no 

percurso MANAUS/TABATINGA/MANAUS.  

 

 

Deputado ROBERTO MAIA CIDADE FILHO 

Presidente 

 

 

WANDER ARAÚJO MOTTA 

Diretor Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA DA 3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAZONAS, CONVOCADA PARA DEBATER E ENCAMINHAR 

PROVIDÊNCIAS SOBRE A ATUAL SITUAÇÃO DA ESTRUTURA PORTUÁRIA 

DE MANAUS (ROADWAY), BEM COMO OS VALORES DAS TAXAS 

COBRADAS REFERENTES AO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE 

PASSAGEIROS E VEÍCULOS. 4ª SESSÃO LEGISLATIVA. 19ª 

LEGISLATURA. MANAUS, 4 DE JULHO DE 2022. PRESIDENTE: DEPUTADO 

SINÉSIO CAMPOS. 

 

Às dez horas e trinta minutos do dia quatro de julho do ano dois mil e vinte e dois, 

foram abertos os trabalhos sob a Presidência do Parlamentar SINÉSIO 

CAMPOS, com a presença do Deputado Adjuto Afonso, ausentes os demais. O 

Senhor Presidente explicou se tratar de uma Audiência Pública convocada 

com o objetivo de debater e encaminhar providências sobre a atual situação 

da estrutura portuária de Manaus (roadway), bem como os valores das 

taxas cobradas referentes ao embarque e desembarque de passageiros e 

veículos, conforme Requerimento n.° 2216/2022, de sua autoria. Convidou 

para compor a Mesa as autoridades: Ângelus Figueira, Secretário de Estado de 

Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação/Sedecti, 

representando o Governador Wilson Lima; Edgar Guimarães Oliveira, 1ª Tenente 

da Marinha, representando o Vice-Almirante Ralph Dias, Comandante do 9º 

Distrito Naval; Jorge Almeida Barroso, Diretor-Presidente da Superintendência 

Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias/SNPH; Juliano Valente, Diretor-

Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas/IPAAM; João Rufino 

Júnior, Diretor-Presidente da Arsepam (Agência Reguladora dos Serviços 

Públicos Delegados  Controlados do Estado do Amazonas); Luiz Carlos de Souza 

Júnior, Gerente Regional em Manaus da Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários/Antaq; Galdino Alencar, Presidente do Sindicato das Empresas de 

Navegação Fluvial do Amazonas; Jaime Mendonça Júnior, representando a 

Associação Brasileira dos Agentes de Viagem do Amazonas; Emerson de França 

Noronha, Federação das Empresas de Logísticas, Transportes e Agenciamento 

de Cargas da Amazônia; Márcio Miranda, Diretor de Operações do Porto de 

Manaus; Pedro Malta; representando o Procon-AM. Neste momento, assumiu 

a Presidência o Deputado Adjuto Afonso enquanto o Deputado Sinésio 

Campos usou a tribuna para expor os motivos que o levaram a realizar a 

Audiência Pública, salientando que o roadway é um bem público estando apenas 

cedido às empresas privadas em forma de concessão. Denunciou que as taxas 

cobradas são abusivas, uma vez que para ter acesso ao banheiro é preciso 

pagar, como também denunciou a péssima estrutura portuária e o recebimento 

apenas em dinheiro dos pagamentos, considerando um absurdo o Porto não 

receber pix. Concluiu ressaltando que a Casa quer buscar uma solução pacífica 

e eficiente à população e exibiu um vídeo sobre o Porto de Manaus mostrando 

os problemas do local. De volta à Presidência, o Deputado Sinésio Campos 

concedeu a palavra ao Senhor Márcio Miranda, Diretor de Operações do 

PORTARIAS ATAS PLENÁRIAS 
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Porto de Manaus, que justificou a cobrança de cinco reais para ter acesso ao 

Porto argumentando que é para o controle de pessoas dentro do complexo 

portuário, sendo um método eficiente, já que há o registro de quem entra no 

roadway. Alegou ainda que até a Polícia Civil, durante investigação, costuma 

requerer os registros do sistema de bilhetagem do Porto. Explicou também que 

a cobrança em dinheiro só é realizada quando o passageiro compra a passagem 

fora da Agência do Porto, mas se comprar na Agência, pode ser pago com cartão 

ou pix. Informou que a cobrança para acesso ao banheiro só era feita a pessoas 

que não estavam usando nenhum serviço oferecido pelo Porto, porém foi 

suspensa atualmente. Em relação à estrutura do Porto, alegou se tratar de um 

local antigo e que precisa constantemente de manutenção e que a 

Concessionária vem realizando. No que diz respeito às cobranças de taxas dos 

veículos, está havendo um estudo para viabilizar o processo. Em seguida, o 

Senhor Jaime Mendonça Júnior, representando a Associação Brasileira 

dos Agentes de Viagem do Amazonas, reclamou da péssima estrutura do 

Porto que não favorece o turismo exemplificando a situação dos Cruzeiros que 

ancoram no Porto e não se beneficiam de um serviço de qualidade. Clarificou 

que não seria contra a cobrança de taxas desde que houvesse a contrapartida 

de um serviço de excelência e registrou que as Agências de Viagem pagam 

cinquenta reais apenas para deixar os seus clientes, o que onera o passeio, 

solicitando que houvesse um preço mais adequado. Após, o Senhor Galdino 

Alencar, Presidente do Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do 

Amazonas, relatou os problemas do roadway como a bagunça de misturar carga 

e passageiros deixando o transeunte em perigo. Questionou por que não existe 

um porto exclusivo para passageiros, já que as estradas do Amazonas são os 

rios. Alertou para a cobrança excessiva dentro do Porto sem nenhum bem-estar 

e segurança aos visitantes em troca, mencionando que qualquer pessoa que 

paga pode entrar no Porto, gerando um problema nos barcos, uma vez que se 

um passageiro for viajar e quiser levar dez parentes para dentro do barco, poderá 

fazer isso, desde que todos paguem a taxa de entrada. Perguntou por que o 

Porto do São Raimundo está abandonado e sugeriu que se tornasse um porto 

de passageiros. Concluiu apontando os problemas de segurança nos rios com 

assaltos constantes feitos por piratas altamente armados. Na sequência, o 

Senhor Luiz Carlos de Souza Júnior, Gerente Regional em Manaus da 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários/Antaq, observou que as 

Concessionárias da área 1 e área 2 do Porto já foram autuadas por conta da 

precariedade dos serviços prestados. Assegurou que a Antaq realiza uma 

fiscalização a contento e que o órgão está fazendo uma análise acerca do 

aumento que ocorreu nos valores das taxas em 2021, como também já conseguiu 

resolver a questão da cobrança em dólar dos acessos aos Cruzeiros. Comunicou 

que os contratos de arrendamentos estão no fim e que as empresas pediram a 

renovação, no entanto está havendo um estudo técnico para averiguar se vai 

haver essa renovação, devido à péssima prestação do serviço. Garantiu que até 

setembro já haverá um posicionamento e que, se for negada, abrirá chamamento 

público a fim de que outras empresas possam assumir o Porto de Manaus. 

Condenou o fato de as empresas permitirem o acesso de muitas pessoas sejam 

parentes ou vendedores ambulantes à área de embarque, causando um 

desconforto aos passageiros e aos armadores de rede. Explicou ainda que essa 

questão de cobrar as taxas apenas em dinheiro é função da Semef verificar e 

que a Antaq já notificou para que as providências sejam tomadas. Finalizou 

pedindo a apresentação da tabela de preços da autoridade portuária, ou seja, da 

SNPH que é a delegada do serviço. Como orador seguinte, o Senhor Jorge 

de Almeida Barroso, Diretor-Presidente da Superintendência Estadual de 

Navegação, Portos e Hidrovias/SNPH, parabenizou o autor pela iniciativa, visto 

que são 62 municípios no Amazonas e apenas três não precisam dos rios para 

se locomover. Fez uma retrospectiva da história do Porto que não foi feito para 

receber essa demanda de navegação fluvial, apenas navios de carga e turismo. 

Explicou que as Concessionárias do Porto não cobram mais para que as pessoas 

tenham acesso ao banheiro e que irá conversar com as arrendatárias a fim de 

que as outras taxas cobradas possam ser pagas por meio do pix, no entanto 

ponderou que a demora no pagamento com pix poderia gerar engarrafamento na 

Manaus Moderna e, por isso, precisa ser analisado. Propôs que o DNIT fizesse 

um projeto para a revitalização do Porto a exemplo de Belém e Recife. Neste 

momento, o Deputado Sinésio Campos interveio e afirmou que não aceitaria 

esse tipo de desculpa para o não recebimento do pix, já que o Porto deveria ter 

uma internet de qualidade e considerou inadmissível o Diretor-Presidente da 

SNPH dizer que o pagamento com pix poderia causar morosidade no tráfego. Na 

sequência, o Senhor Pedro Malta assegurou que irá fazer uma fiscalização no 

Porto a fim de averiguar se a taxa do banheiro já foi extinta e se o pagamento 

apenas em espécie já foi resolvido. Pontuou que existe um outro problema no 

Porto que é a não emissão da nota fiscal ao contribuinte. Colocou-se à disposição 

para ajudar a resolver os problemas. Dando prosseguimento, o Senhor João 

Rufino Júnior, Diretor-Presidente da Arsepam, comunicou que a atuação da 

Arsepam é restrita e que a Agência está na Audiência como ouvinte. De 

imediato, o Presidente Sinésio Campos retrucou que a Arsepam não está 

como ouvinte, mas como alguém que irá dar encaminhamentos de solução e 

salientou que na Rodoviária de Manaus estaria havendo um protesto e que 

caberia a Arsepam agir. Em seguida, a Senhora Raliglia Torres Lacet, 

Diretora da Associação Brasileira para o Desenvolvimento na Navegação 

do Interior, da plateia, denunciou a precariedade do Porto de Manaus, 

enfatizando que as pessoas e os veículos passam mais tempo na fila de espera 

do que dentro do roadway. Pontuou que não é contra as taxas cobradas desde 

que o serviço prestado seja de qualidade. Contestou as palavras do Senhor 

Márcio Miranda e assegurou que as Concessionárias não têm controle de quem 

entra no Porto, pois basta pagar a taxa que qualquer pessoa entra. Observou 

que o Porto tem uma área imensa, não havendo justificativa paras as filas 

enormes ou ainda para que haja demora se o pagamento for com pix. Concluiu 

dizendo que as Concessionárias possuem uma péssima logística e que, no 

período da seca, as embarcações não têm onde ficar. Na continuidade, o 

Vereador Deney de Tabatinga, da plateia, opinou que falta modernização no 

Porto e cobrou uma definição de valores de taxas e passagens para que a 

população tenha uma boa prestação de serviços. Após, o Senhor Antônio 
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Sérgio Alexandre da Silva, Presidente do Sindicato dos Caminhoneiros, da 

plateia, também parabenizou o Deputado Sinésio Campos pela iniciativa, 

discursou sobre as dificuldades enfrentadas pelos caminhoneiros no Porto de 

Manaus que passam o dia todo para conseguir deixar uma carga. Propôs uma 

organização no Porto tal como houve no Pará com uma logística otimizada. 

Exigiu que a Arsepam cumpra as suas responsabilidades no sentido de fiscalizar 

as cargas fora do padrão. Dando prosseguimento, o Senhor Rogério dos 

Anjos, representando também a Antaq, da plateia, manifestou preocupação 

com o repasse do Porto do São Raimundo ao Governo do Amazonas, já que não 

houve investimento, visto que não há rubrica orçamentária. Citou o Porto de 

Parintins que está sob a responsabilidade do DNIT e que não consegue mantê-

lo funcionando, por isso chamou atenção para  necessidade de não só alocar os 

portos a um determinado órgão, mas dar condições de manter esses portos 

operando com excelência. A seguir, o Senhor Juliano Valente, Diretor-

Presidente do IPAAM, prestou contas das ações do Instituto e garantiu que o 

IPAAM assegura as atividades operacionais e ambientais portuárias. Assinalou 

que o IPAAM já fez vistoria no Porto e tem se empenhado em manter o rigor nas 

fiscalizações ambientais, porém com menos burocracia. Em relação ao incidente 

ocorrido com as boias do Porto, esclareceu que o IPAAM foi rigoroso na 

fiscalização e está aguardando o término das investigações a fim de verificar as 

causas. Neste momento, o Presidente Sinésio Campos exibiu uma tela com 

os números da arrecadação do Porto, sendo que até março circulou mais de 

quarenta mil veículos entre caminhões e carros de passeio e observou que o 

Porto não divulga quanto recebe com a taxa cobrada de pedestres, apenas de 

veículos. Com a palavra, o Senhor Ângelus Figueira, representando o 

Governador Wilson Lima,  explicou que o Governo lhe deu a missão de 

construir um Plano Estratégico para resolver as situações referentes a vários 

aspectos do Estado, entre eles, o Porto e que o Governador não mede esforços 

no sentido de buscar alternativas para a região. Apresentou as ações do Governo 

voltadas a desenvolver o Amazonas para o futuro e reconheceu a luta do 

Deputado Sinésio Campos em prol do Porto de Manaus, pois hidrovias 

apropriadas facilitam a locomoção e a sobrevivência social e econômica dentro 

do Estado. Da tribuna, o Deputado Adjuto Afonso, em nome do Plenário, 

apontou alguns avanços no transporte hidroviário, lembrando que foi aprovado 

pela Assembleia um Projeto que regulamenta o transporte e que está em fase de 

regulamentação pelo Governo que teve a coragem de fazer essa propositura. 

Apresentou uma demanda dos veículos de frete que pagam vinte reais para 

entrar no roadway e que toda vez que entram, precisam pagar a taxa. Sugeriu 

que fosse feito um cartão de acesso a esses motoristas de frete, pois ficava muito 

pesado para eles pagarem todas as vezes que tiverem acesso ao Porto. No que 

diz respeito ao Porto de São Raimundo, que está sob a responsabilidade do 

Estado, solicitou urgência no sentido de torná-lo viável ao povo do Amazonas 

para que se torne um Porto exclusivamente de passageiros e, assim, desafogue 

o Porto de Manaus. Pediu que fossem feitos encaminhamentos aos órgãos 

competentes. Neste momento, o Presidente Sinésio Campos afirmou que 

cabe à Assembleia suscitar o debate e isso está sendo feito. Sugeriu que cada 

órgão envolvido no processo e presente na Audiência pudesse cumprir o seu 

papel e pediu que os desdobramentos fossem aperfeiçoados pela Secretaria de 

Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e 

Inovação/Sedecti, fazendo outras reuniões, e que a Comissão de 

Geodiversidade, Recursos Hídricos, Gás, Energia e Saneamento Básico, que 

preside, estaria à disposição. Fez alguns encaminhamentos: 1) estudo para 

adequação dos valores cobrados na tabela de serviços pela SNPH e Antaq; 2) 

elaboração de um Plano de Atividade Portuária pelas empresas do Porto para 

que haja gestão organizada no local, impedindo que pessoas sem passagem 

tenham acesso às embarcações: 3) construção de um Plano Logístico para 

Embarque e Desembarque de Cargas pela SNPH (cronograma de entrada das 

carretas, caminhões e carros de passeio). No mais, questionou se os acordos 

firmados na reunião que fez com a Antaq, Procon, Defensoria Pública e Porto, 

durante uma visita ao roadway, foram cumpridos. Com a palavra, o Senhor 

Márcio Miranda agradeceu o debate e prometeu que as considerações 

abordadas serão reavaliadas junto à Diretoria do Porto a fim de atender o mais 

breve possível a todos os anseios dos passageiros e das pessoas que operam 

no Porto, citando o tempo de demora para ter acesso ao local e garantiu que 

todas as não conformidades identificadas na reunião realizada pelo Deputado 

Sinésio Campos, Procon, Defensoria Pública e Antaq foram corrigidas. Da 

tribuna, o Senhor Pedro Malta confirmou que o Procon foi notificado pelo Porto 

de que todos os itens irregulares foram resolvidos e que o órgão fará uma nova 

vistoria. A caminho do fim, o Presidente Sinésio Campos comunicou que o 

Secretário Ângelus Figueira fará uma reunião na Sedecti de afunilamento das 

questões referentes ao Porto, agradeceu a presença de todos e reiterou seu 

compromisso em resolver os problemas que afligem a população do Amazonas. 

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 57ª SESSÃO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAZONAS, CONVOCADA PARA ENTREGA DO TÍTULO DE 

CIDADÃO DO AMAZONAS À SENHORA ELISABETE APARECIDA 

DEZEMBRO. 4ª SESSÃO LEGISLATIVA. 19ª LEGISLATURA. MANAUS, 30 

DE JUNHO DE 2022. PRESIDENTE: DEPUTADA ALESSANDRA CAMPÊLO. 

 

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

e dois, foram abertos os trabalhos sob a Presidência do Parlamentar ADJUTO 

AFONSO, com a presença da Deputada Alessandra Campêlo, ausentes os 

demais. O Senhor Presidente explicou se tratar de uma Sessão Especial 
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convocada para a entrega do Título de Cidadão do Amazonas à Senhora 

Elisabete Aparecida Dezembro, CEO Empresária da Fábrica de Eventos, 

conforme Projeto de Lei n.° 398/2019, de autoria da Deputada Alessandra 

Campêlo, que se tornou a Lei Ordinária n.° 4.983, de 30 de outubro de 2019. 

Convidou para compor a Mesa as autoridades: Gustavo de Araújo Sampaio, 

Diretor-Presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas/Amazonastur,  

representando o Governador Wilson Lima; Marlene de Souza Parisotto, 

Presidente da Comissão da Mulher da OAB/AM; João Paulo Ramos Jacó, Diretor 

Acadêmico da Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal de Justiça do 

Estado do Amazonas; Gerson Sampaio, Presidente da Associação de 

Entretenimento do Estado do Amazonas; Fabrício Costa Marques, Vice-Diretor 

da Escola Judiciária Eleitoral; Jonathas Almeida Ribeiro, Diretor de Cultura da 

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

ouviram o Hino Nacional Brasileiro interpretado pela cantora Ellen Mendonça 

acompanhada pelo tecladista Carlos Bandeira. Após, foi exibido um vídeo de um 

documentário sobre a trajetória da homenageada. Com a palavra, a Deputada 

Alessandra Campêlo justificou a sua iniciativa enfatizando que a Senhora 

Elisabete Dezembro atua no desenvolvimento da cultura do Estado, é 

responsável pela movimentação artística e cultural da região, gerando emprego 

e renda a inúmeros profissionais do meio artístico, por isso preenche todos os 

requisitos necessários à concessão da Comenda. Salientou ainda que as 

mulheres profissionais eram bem representadas pela empresária que escolheu 

o Amazonas para instalar uma das maiores produtoras de evento, contribuindo 

para o progresso cultural do Estado. Em seguida, a Jornalista Tereza Pinheiro 

procedeu à leitura d histórico da Comenda. Ato contínuo, o Presidente Adjuto 

Afonso e a Deputada Alessandra Campêlo entregaram o Título de Cidadão do 

Amazonas à Senhora Elisabete Aparecida Dezembro. Na continuidade, a 

cantora Ellen Mendonça interpretou a música “Nossa Senhora” de Roberto 

Carlos. Dando prosseguimento, a Deputada Alessandra Campêlo assumiu 

a Presidência e concedeu a palavra à CEO Empresária da Fábrica de 

Eventos, Senhora Elisabete Dezembro, que agradeceu à Casa, em especial à 

Deputada Alessandra Campêlo, pela homenagem, salientando que se sentia 

lisonjeada pelo reconhecimento de seu trabalho, bem como reafirmou o 

compromisso de continuar atuando em prol do desenvolvimento cultural do 

Estado do Amazonas. Na sequência, o Senhor Jonathas Almeida Ribeiro, 

representando o Prefeito David Almeida, reportou-se à trajetória empresarial 

da laureada, destacando a sua grande contribuição para a cadeia produtiva no 

Amazonas. Como orador seguinte, o Senhor Gustavo de Araújo Sampaio, 

representando o Govenador Wilson Lima, externou alegria com a 

homenagem, parabenizou a iniciativa da autora e elogiou a grande contribuição 

da empresária no segmento de eventos. A caminho do fim, a Presidente 

agradeceu a presença de todos e reiterou que a homenagem era justa e 

merecida. Ato contínuo, todos de pé, ouviram o Hino do Amazonas interpretado 

pela cantora Ellen Mendonça. Nada mais havendo, a Reunião foi encerrada e 

convocada uma nova Sessão Especial para 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 58ª SESSÃO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAZONAS, CONVOCADA PARA ENTREGA DA MEDALHA 

RUY ARAÚJO E TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS À SENHORA 

CRISTIANE BRITTO, MINISTRA DE ESTADO DA MULHER, FAMÍLIA E DOS 

DIREITOS HUMANOS E AO SENHOR FLÁVIO EDUARDO WANDERLEY 

BRITTO, ÁRBITRO INTEGRANTE DA CÂMARA ARBITRAL DO DISTRITO 

FEDERAL. 4ª SESSÃO LEGISLATIVA. 19ª LEGISLATURA. MANAUS, 30 DE 

JUNHO DE 2022. PRESIDENTE: DEPUTADO JOÃO LUIZ. 

 

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

dois foram abertos os trabalhos sob a Presidência da Parlamentar 

ALESSANDRA CAMPÊLO, com a presença do Deputado João Luiz, ausentes 

os demais. A Senhora Presidente explicou se tratar de uma Sessão Especial 

para entrega da Medalha Ruy Araújo e Título de Cidadão do Amazonas à 

Senhora Cristiane Britto, Ministra de Estado da Mulher, Família e dos 

Direitos Humanos e ao Senhor Flávio Eduardo Wanderley Britto, Árbitro 

Integrante da Câmara Arbitral do Distrito Federal, conforme Projetos de 

Resolução Legislativa n.° 38 e 60/2022, de autoria do Deputado João Luiz, que 

se tornaram as Resoluções Legislativas n.° 891 e 894, de 15 de junho de 2022; 

e dos Projetos de Lei Ordinária n.° 278 e 279/2022, de autoria dos Deputados 

Saullo Vianna e João Luiz, que se tornaram as Leis Ordinárias n.° 5.947 e 5.948, 

de 23 de junho de 2022, respectivamente. Convidou para compor a Mesa as 

autoridades: General Carlos Alberto Mansur, Secretário de Estado de Segurança 

Pública, representando o Governador Wilson Lima; Cristina Britto, 

Homenageada; Flávio Eduardo Wanderley Britto, Homenageado; Deputado João 

Luiz; Autor da Propositura; Capitão Alberto Cavalcanti Neto, representando a 

Câmara Federal; Geber Mafra Rocha, Subprocurador-Geral de Justiça para 

Assuntos Administrativos, representando o Ministério Público do Amazonas; 

Stephanie Barbosa Sobra, representando a Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas; Vereador Márcio Tavares, representando a Câmara Municipal de 

Manaus; Josué Cláudio de Souza Neto, Ouvidor-Geral do Tribunal de Contas do 

Estado do Amazonas; Natividade de Jesus Magalhães Maia, representando a 

OAB/Seccional Amazonas; Ronaldo Tiradentes, Ex-deputado Estadual. Ato 

continuo, todos de pé, ouviram o Hino Nacional Brasileiro, interpretado pelas 

cantoras Juliana Oliveira Nunes e Marcele Barbosa Lopes. Após, foi exibido um 

vídeo em homenagem aos agraciados. Na sequência, a Presidente registrou a 

presença em plenário da Subsecretária de Assistência Social de Manaus, 

Senhora Graça Prola; do Vereador de Manaus, João Carlos Melo; da Vereadora 

de São Gabriel da Cachoeira, Sueli Ambrósio; do Coronel Alan Barreiros do 
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Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas; e dos vereadores de Barcelos Raica 

Lacerda, Allen Gadelha e Frank Leite. Com a palavra, o Deputado João Luiz 

justificou a sua iniciativa, explicando os motivos que o levaram a entregar a mais 

alta Comenda do Estado do Amazonas e da Assembleia Legislativa, ressaltou 

que a Senhora Cristiane Britto sempre foi uma legítima militante das causas 

sociais, tendo uma forte representatividade como mulher. Destacou ainda que a 

Ministra deu total apoio ao seu projeto em favor das mulheres escalpeladas, ora 

por tragédias em embarcações, ora pela violência doméstica, somando forças 

para tornar a vida dessas guerreiras um pouco melhor. Salientou ainda as 

qualidades de seu esposo, Senhor Flávio Eduardo Wanderley Britto, que 

contribuiu muito para o Amazonas juntamente com seu pai que foi Senador da 

República pelo Estado. Na continuidade, houve uma apresentação musical. 

Dando prosseguimento, a Jornalista Tereza Pinheiro procedeu à leitura do 

histórico das Comendas. Ato contínuo, a Presidente e o Deputado João Luiz 

entregaram a Medalha Ruy Araújo e o Título de Cidadão do Amazonas à Senhora 

Cristiane Britto e ao Senhor Flávio Eduardo Wanderley Britto. Neste momento, 

o Parlamentar João Luiz assumiu a Presidência e convidou a Capitão QOPM 

Franciane de Oliveira, Comandante da Ronda Especializada Maria da Penha 

para compor a Mesa. A seguir, o Conselheiro Josué Neto ressaltou a 

importância do trabalho político de mulheres como a Ministra Cristiane Brito, 

fazendo alusão à Ex-Ministra Damaris; e ao trabalho da Deputada Alessandra 

Campêlo à frente da Secretaria de Assistência Social do Estado do Amazonas 

que promoveu, durante sua gestão, ações como a dignidade menstrual 

garantindo o empoderamento da mulher, compreendendo em sua essência, que 

se constitui fundamento da estrutura familiar, fundamentando a justiça da 

homenagem ao casal. Como orador seguinte, o Senhor Edinho, que 

trabalhou com o Senador Flávio Britto, pai do homenageado, rememorou as 

ações do Senador de apoio aos atletas do Estado, aos universitários, o que 

remonta a importância desta honraria em reconhecimento aos feitos da família 

pelo Amazonas. Com a palavra, o Senhor Flávio Eduardo Britto agradeceu 

aos membros da Mesa em meio a memórias afetuosas desde o seu período de 

infância e adolescência quando morou em Manaus e, ao longo de seu discurso, 

recapitulou a história de trabalho de seu pai no Amazonas e de seu compromisso 

em honrar a memória paterna, por meio de trabalhos no Amazonas com causas 

jurídicas importantes. Finalizou colocando-se à disposição do povo amazonense. 

Na sequência, os alunos da Escola Estadual Senador Flávio Britto fizeram 

uma apresentação cultural. Após, à Ministra Cristiane Britto manifestou 

gratidão ao Deputado João Luiz e cumprimentou todos da Mesa, bem como as 

instituições presentes.  Pontuou a emoção por receber as Comendas, pois sua 

história com o Amazonas iniciou em uma ação de enfrentamento à pedofilia e à 

exploração sexual de meninas amazonenses, o que ganhou uma grande 

repercussão e que dividiu sua história contribuindo para alçá-la ao cargo que 

ocupa hoje. Refletiu ainda sobre sua missão com as mulheres e os vulneráveis 

e se comprometeu com a população amazonense, inclusive por meio de aporte 

financeiro para a estruturação e funcionamento de espaços como rede de apoio 

às mulheres vítimas de violência. Concluiu reiterando o compromisso do 

Ministério com o fortalecimento dos vínculos familiares enquanto Governo a favor 

da vida, cujos pilares são: Deus, pátria, família e liberdade. Da tribuna, o 

General Mansur, representando o Governo do Amazonas, assinalou a 

importância da visita da Ministra ao Estado por todos os benefícios, ações e 

políticas públicas que foram implementadas ao longo de sua agenda, bem como 

ressaltou a importância histórica da família do Senhor Flávio Britto para o 

Amazonas. No mais, colocou o Estado à disposição do casal para fortalecer 

políticas em prol da coletividade e da assistência social. A caminho do fim, o 

Presidente João Luiz agradeceu a presença de todos e reafirmou que a 

homenagem era justa e merecida. Nada mais ocorrendo, a Reunião foi 

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

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

Amazonas, lavrei esta Ata.  

                                                                                                                  

                                                                                           Presidente/Secretário  

 

 

                                                                                                                   

ATA DA 59ª SESSÃO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAZONAS, CONVOCADA PARA ENTREGA DO TÍTULO DE 

CIDADÃO DO AMAZONAS À SENHORA GINARAJADAÇA FERREIRA DOS 

SANTOS OLIVEIRA. 4ª SESSÃO LEGISLATIVA. 19ª LEGISLATURA. 

MANAUS, 1º DE JULHO DE 2022. PRESIDENTE: DEPUTADA PROFESSORA 

THEREZINHA RUIZ. 

 

Às dez horas e trinta minutos do dia primeiro de julho 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 do Título de Cidadão do Amazonas à Senhora Ginarajadaça Ferreira 

dos Santos Oliveira, Professora Doutora e Pesquisadora do Centro de 

Biotecnologia da Amazônia/CBA, conforme Projeto de Lei n.° 139/2022, de 

sua autoria, subscrito pelo Deputado Fausto Júnior, que se tornou a Lei 

Ordinária n.° 5.906, de 26 de maio de 2022. Convidou para compor a Mesa as 

autoridades: Ginarajadaça Ferreira dos Santos Oliveira, homenageada; Coronel 

Rui César Pontes Braga, Chefe de Gabinete, representando a Suframa; Aldemir 

Maquiné, Coordenador do Centro de Biotecnologia da Amazônia/CBA. Ato 

continuo, todos de pé, ouviram o Hino Nacional Brasileiro. A seguir, a Deputada 

Professora Therezinha Ruiz justificou sua iniciativa, reportando-se às 

contribuições da professora na área da educação do Amazonas, e enfatizou que 

como pesquisadora tem prestado um relevante serviço na área de 

biodiversidade, de bioeconomia e de inovação tecnológica da região Amazônica. 

Com a palavra, a Jornalista Tereza Pinheiro leu a biografia da homenageada 
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e o histórico da Comenda. Na sequência, a Presidente entregou o Título de 

Cidadão do Amazonas à Professora Doutora Ginarajadaça Ferreira dos 

Santos Oliveira. Após, a cantora Rosangela Konda e a violinista Lissa 

Maquiné interpretaram o louvor “Como agradecer”. Continuando, o Senhor 

Aldemir Maquiné ressaltou o orgulho e satisfação em ter a Doutora Gina Oliveira 

nos quadros de pesquisadores e docentes que contribuem de forma significativa 

na área de biotecnologia e bioeconomia e no desenvolvimento do CBA que 

atualmente é gerido pela Suframa e se encontra em processo de ampliação e 

inovação. Como orador seguinte, o Coronal Ruy César, representando a 

Suframa, salientou o exitoso trabalho da Superintendência em parceria com o 

CBA, o que garante o fortalecimento do desenvolvimento da Amazônia e tem por 

base a pesquisa e a educação, considerando que o modelo Zona Franca de 

Manaus tem seu compromisso com a sustentabilidade e a qualidade de vida da 

Amazônia Ocidental, sendo a homenageada representante desse modelo e a 

materialização desse compromisso. Concluiu reconhecendo a contribuição da 

Professora Doutora e Pesquisadora à Região Amazônica. Em seguida, o 

Senhor Dair Gentil de Oliveira, esposo da homenageada, agradeceu a 

oportunidade de poder falar sobre a cidadã, esposa, mãe e educadora Gina que 

é exemplo em todos esses papéis, o que respalda o compromisso da laureada 

com a formação cidadã, perpassando pelo respeito e contribuição ao Estado do 

Amazonas. Após, a Professora Doutora Ginarajadaça Ferreira dos Santos 

Oliveira agradeceu à Casa, em especial à Deputada Professora Therezinha 

Ruiz, pela homenagem e ressaltou a emoção em ser condecorada com o Título 

de Cidadão do Amazonas. Fez uma retrospectiva de sua jornada como mulher 

nordestina, imigrante, professora, pesquisadora que veio de Recife para Manaus, 

em 2007, em busca de seus sonhos, desbravando um novo mundo na Amazônia; 

e, na oportunidade, estendeu a homenagem ao seu esposo pelo apoio ao longo 

de sua trajetória. A caminho do fim, a Presidente agradeceu a presença de 

todos e reiterou que a homenagem era justa e merecida. Ato contínuo, todos de 

pé, ouviram o Hino do Amazonas. Nada mais havendo, a Reunião foi 

encerrada e convocada uma Audiência Pública para segunda-feira às 10h. E, 

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

do Estado do Amazonas, lavrei esta Ata.                                                                                                                   

                                                                                                  

Presidente/Secretário.   

 

 

                                                                                                                  

ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

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

MANAUS, 29 DE JUNHO DE 2022. PRESIDENTE: ROBERTO CIDADE. 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e 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, Adjuto 

Afonso, Álvaro Campelo, Alessandra Campêlo, Dr. Gomes, Delegado Péricles, 

Dermilson Chagas, Fausto Júnior, Felipe Souza, Joana Darc, João Luiz, 

Professora Therezinha Ruiz, Roberto Cidade, Serafim Corrêa, Tony Medeiros e 

Wilker Barreto, sendo que os Deputados Belarmino Lins, Cabo Maciel, Ricardo 

Nicolau, Saullo Vianna, Sinésio Campos e as Deputadas Doutora Mayara 

Pinheiro e Nejmi Aziz tiveram suas faltas justificadas através dos Memorandos 

n.°s 100, 78, 78, 60, 67, 168 e 40/2022, respectivamente. Na Fase Preliminar, o 

Secretário-Geral, Deputado Delegado Péricles, procedeu à leitura do 

Expediente que constou dos seguintes Ofícios: 1. n.°s 1382, 1378, 1372 e 

1388/2022, do Senhor Flávio Cordeiro Antony Filho, Secretário de Estado 

Chefe da Casa Civil, respondendo aos requerimentos: I – n.º 1437/2022, do 

Deputado Álvaro Campelo, solicitando, em caráter de urgência, a 

manutenção/pavimentação da rodovia Doutor Ozias Monteiro, estrada que liga 

os Municípios de Anori e Codajás (2022.9.025712); II – n.º 3102/2022, do 

Deputado Felipe Souza, solicitando que seja feita a construção de um terminal 

pesqueiro estadual na área do Porto de São Raimundo (2022.9.025708); III-n.º 

1788/2022, do Deputado João Luiz, solicitando que seja utilizado um galpão 

abandonado localizado na rua Vincá no bairro Crespo para funcionar o 

restaurante popular Prato Cheio, com a finalidade de atender famílias, idosos e 

crianças que vivem em extrema pobreza na Zona Sul da cidade de Manaus/AM 

(2022.9.25702); IV – n.º 1388/2022, da Deputada Joana Darc, sugerindo a 

implantação de um Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação na capital 

amazonense (2022.9.25690); 2. n.° 219/2022, do Senhor Giordano Bruno 

Costa da Cruz, Procurador-Geral do Estado do Amazonas, encaminhando 

informações pertinentes aos convênios assinados por aquele órgão 

(2022.9.25679). Como primeiro orador, o Deputado Dermilson Chagas 

repercutiu a data de hoje em que se comemora o Dia do Pescador e elencou os 

benefícios conquistados por ele destinados à categoria, tais como cestas 

básicas, internet de qualidade, terminal pesqueiro e emendas parlamentares. 

Agradeceu ao Deputado Federal Silas Câmara que conseguiu o INSS Digital e 

aos Senadores Eduardo Braga e Omar Aziz por articularem no Congresso 

Nacional a fim de melhorar a vida dos pescadores. Após, o Deputado Wilker 

Barreto cumprimentou os militantes presentes em plenário que lutam pela 

aprovação do Projeto de Lei n.° 77/2022 e solicitou à autora da propositura, 

Deputada Joana Darc, que requeira a colocação do Projeto na Pauta de Votação 

a fim de acabar com a “indústria do concurso”. Em relação aos militantes do 

bairro Lírio do Vale que reivindicam a posse pelo Município do terreno da UBS 

do bairro, elogiou a atuação do Deputado Serafim Corrêa em favor do tema. Em 

outro assunto, exibiu um áudio de uma professora reclamando do Plano de 

Saúde Hapvida que não têm acesso aos serviços no interior, apenas em Manaus. 

Insistiu que as cidades-polo devem ter uma clínica e um laboratório para atender 

aos municípios do interior. Em seguida, o Deputado Fausto Júnior declarou 

seu apoio ao PL 77/2022 e à Associação dos Moradores do Lírio do Vale que 

lutam pela volta da UBS no bairro. Em outro tema, cobrou celeridade nas 

investigações da morte do Vereador de oposição Júnior de Tabatinga que foi 

assassinado em Manaus. Dando prosseguimento, a Deputada Alessandra 
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Campêlo também declarou seu apoio à PL 77/2022 e se dirigiu aos moradores 

do Lírio Vale assegurando que o Projeto que autoriza a doação do terreno da 

UBS ao Município seria colocado em Pauta. Em outro assunto, denunciou um 

técnico em enfermagem que se passava por ginecologista em Beruri para sedar 

as mulheres e estuprá-las dentro do hospital. Solidarizou-se ainda com a atriz 

Klara Castanho vítima de estupro que teve seu caso divulgado na imprensa. 

Lembrou que é autora de uma Lei que garante a execução da “Lei do Minuto 

Seguinte”. Concluiu lamentando o aumento da violência contra crianças e 

adolescentes que cresceu mais de 21% no Amazonas. A seguir, o Deputado 

Álvaro Campelo cumprimentou as pessoas que estavam na galeria do plenário 

e discursou sobre os direitos das pessoas com deficiência citando as leis de sua 

autoria que beneficiam a categoria destacando a aprovação da carteira da 

pessoa com deficiência e deu o “passo a passo” para a sua emissão. Neste 

momento, o Deputado Roberto Cidade assumiu a Presidência e felicitou o 

Deputado João Luiz pelo seu natalício. Na sequência, o Deputado Serafim 

Corrêa também declarou seu apoio ao PL 77/2022 e contou a história da UBS 

do bairro Lírio do Vale enfatizando o seu empenho em aprovar, no dia de hoje, o 

Projeto que municipaliza o terreno da UBS. Após, o Deputado João Luiz 

agradeceu as manifestações de carinho pelo seu aniversário. Em outro tema, 

discorreu sobre a execução de uma emenda de sua autoria que adquire materiais 

esportivos para fomentar o esporte comunitário no Município de Manaus. 

Anunciou que amanhã a Ministra Cristiane Brito receberá o Título de Cidadão do 

Amazonas e também conhecerá, no Pronto-Socorro da Codajás, o projeto 

pioneiro que cuida de crianças autistas visando implantá-lo em todos os Estados. 

Neste momento, o Presidente Roberto Cidade transpôs os trabalhos ao 

Grande Expediente concedendo a palavra ao Deputado Delegado Péricles 

que apoiou novamente o PL 77/2022 como também os comunitários do Lírio do 

Vale pela relevância do tema. Comunicou ainda que encaminhou um Ofício ao 

Comandante-Geral da Polícia Militar a fim de conseguir maiores esclarecimentos 

acerca do SEG (Serviço Extragratificado) com o objetivo de colocar em Pauta o 

Projeto, oriundo do Executivo, que modifica esse serviço. Na continuidade, a 

Deputada Joana Darc declarou seu total apoio à construção da UBS Luiz 

Montenegro e ao PL 77/2022 que quebra a cláusula de barreira dos concursos e 

repudiou as “fake news” que circulam na internet dizendo que ela, o Presidente 

e outros deputados são contra o Projeto; no entanto, ponderou que o Projeto de 

Lei n.° 77/2022 influencia todo o Amazonas e, por isso, deve seguir todos os 

trâmites legais para não ser deturpado. Agradeceu a presença de todos, mas 

avisou que ainda não seria votado hoje, porque está lutando para que o 

Governador também apoie, já que é o Executivo que sanciona a lei. Com a 

palavra, o Deputado Dermilson Chagas criticou o Governo do Amazonas por 

não reduzir o preço dos combustíveis, mesmo o Governo Federal autorizando a 

diminuição da alíquota de ICMS de 25% para 17%. Explicou que, no interior, a 

gasolina chega a dez reais onerando a renda familiar. Em aparte, o Deputado 

Fausto Júnior corroborou as palavras do orador, ressaltando a necessidade de 

desonerar os combustíveis e exemplificando com o que aconteceu nos Estados 

Unidos. Acolhido o aparte, o Deputado Dermilson Chagas apelou ao Governo 

que ajude às famílias do Amazonas, uma vez que o valor do combustível alto 

prejudica muito o povo. Neste momento, o Presidente encerrou o Grande 

Expediente e iniciou a Ordem do Dia anunciando que o Projeto de Lei n.° 

297/2022, que municipaliza o terreno da UBS do Lírio do Vale, encontra-se em 

Pauta para votação e que o PL 77/2022 foi retirado de Pauta a pedido do 

Deputado Belarmino Lins e da Deputada Joana Darc que estão buscando um 

acordo junto ao Poder Executivo. Havendo quórum regimental, o Chefe do 

Poder Legislativo aprovou, com anuência do Plenário, as Atas das Sessões 

Ordinárias 56, 57 e 58 e das Sessões Especiais 55 e 56. Ato contínuo, o 

Secretário-Geral, Deputado Delegado Péricles, procedeu à leitura, em 1º 

Turno, do Projeto de Lei Complementar n.° 17/2021, oriundo da Mensagem 

Governamental n.° 140/2021 “Altera, na forma que especifica, a Lei 

Complementar n.° 30, de 27 de dezembro de 2001, que "Dispõe sobre o Regime 

Próprio de Previdência do Estado do Amazonas, estabelece seus Planos de 

Benefícios e Custeio, cria Órgão Gestor e dá outras providências", e dá outras 

providências”. Enviado Substitutivo pelo Poder Executivo por meio da Mensagem 

Governamental n. 33/2022. Com Parecer Favorável, nos termos do Substitutivo, 

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

Péricles) e Parecer Conjunto Favorável das Comissões de Assuntos 

Econômicos; de Obras, Patrimônio, e Serviços Públicos e de Saúde e 

Previdência (Relatora: Deputada Alessandra Campêlo). Em discussão, os 

Deputados: Dermilson Chagas perguntou se existiria um curriculum para a 

nomeação das pessoas que fariam parte do Órgão Gestor; Alessandra 

Campêlo explicou que o Projeto estaria apenas adequando as normas estaduais 

às regras federais, modernizando a gestão e garantindo melhores condições de 

trabalho aos servidores. Pediu aplausos à Diretora-Presidente que faz um 

trabalho extraordinário à frente da Amazonprev; Felipe Souza esclareceu que o 

Projeto cria o Diário Eletrônico Previdenciário, fixa uma nova idade para o 

recebimento de benefícios e novas regras de custeio. Em votação, aprovado. 

Dando prosseguimento, o Secretário-Geral leu a Pauta de Votação, nos 

termos do Regimento Interno, em Discussão Geral e Votação Única: 1. 

Projeto de Lei n.° 297/2022, oriundo da Mensagem Governamental n.º 

49/2022, “Autoriza o Estado do Amazonas a doar o imóvel que especifica ao 

Município de Manaus – Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA”. Com Parecer 

Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (Relator: Deputado 

Serafim Corrêa); e Parecer Conjunto Favorável das Comissões de Assuntos 

Econômicos; e Obras, Patrimônio e Serviços Públicos (Relator: Deputado 

Serafim Corrêa). Em discussão, os Deputados: Serafim Corrêa pediu a 

aprovação da matéria pela importância da Unidade de  

Saúde para o bairro Lírio do Vale; Felipe Souza acrescentou que o terreno doado 

é para a construção da UBS do Lírio do Vale e se deve à sensibilidade e à 

parceria do Governo e do Prefeito, já que, há mais de vinte anos, o bairro luta por 

essa conquista; Abdala Fraxe destacou o empenho dos Secretários de Saúde 

do Município a fim de solucionar essa demanda que durava mais de vinte anos; 

Joana Darc registrou o total apoio à iniciativa, parabenizou os moradores pela 

dedicação em prol da construção da UBS e agradeceu a parceria entre o 
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Governo e o Prefeito; Fausto Júnior cumprimentou a ex-secretária Shádia Fraxe 

que fez a diferença na saúde do Município e elogiou a saúde básica que funciona 

a contento em Manaus. Em votação, aprovado por unanimidade; 2. Projeto 

de Lei n.° 353/2021, da Deputada Joana Darc, “Dispõe sobre a reforma e a 

manutenção de cadeiras rodas para pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida”. Com Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e 

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

Deputado Ricardo Nicolau); de Assistência Social e Trabalho (Relatora: 

Deputada Nejmi Aziz); e de Direitos Humanos, Pessoa com Deficiência e 

Promoção Social (Relator: Deputado Dr. Gomes). Em votação, aprovado. Neste 

momento, o Presidente Roberto Cidade, com anuência do Plenário, 

aprovou em bloco os Projetos citando apenas os itens: do item 3 ao item 

10 e item 11 ao item 19, sendo retirado de Pauta o item 7; no entanto, para 

registro nesta Ata iremos discriminar cada um deles observando os 

destaques que ocorreram nos itens 13, 15, 17 e 18. 3. Projeto de Lei n.° 

33/2022, do Deputado Felipe Souza, “Dispõe sobre a denominação da 

Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, localizado no Município de Manaus”. 

Com Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação 

(Relator: Deputado Delegado Péricles); de Assuntos Econômicos (Deputado 

Dermilson Chagas); e de Obras, Patrimônio e Serviços Públicos (Relator: 

Deputado Belarmino Lins). Em votação, aprovado; 4. Projeto de Lei n.° 

179/2022, do Deputado Dermilson Chagas, “Considera como de Utilidade 

Pública o Instituto Social Que a Inclusão Vire Rotina”. Com Parecer Favorável da 

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

Barreto). Em votação, aprovado; 5. Projeto de Lei n.° 198/2022, do Deputado 

Fausto Júnior, “Declara de utilidade pública o Instituto de Acolhimento Social e 

Direito da Cidadania – IASDC”. Com Parecer Favorável da Comissão de 

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

votação, aprovado; 6. Projeto de Lei n.° 216/2022, do Deputado Wilker 

Barreto, “Concede o Título de Cidadão Amazonense ao Senhor Juliano Ralo 

Monteiro”. Com Pareceres Favoráveis da Comissão Especial (Relator: Deputado 

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

Delegado Péricles). Em discussão, o Deputado Roberto Cidade subscreveu a 

matéria. Em votação, aprovado; 7. Projeto de Lei n.° 140/2022, do Deputado 

Álvaro Campelo, “Concede o Título de Cidadão Amazonense ao Grão-Mestre 

Geral-Soberano Senhor Múcio Bonifácio Guimarães”. Com Pareceres 

Favoráveis da Comissão Especial (Relatora: Deputada Dra. Mayara Pinheiro 

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

Péricles). (Retirado de Pauta pelo autor); 8. Projeto de Lei n.° 211/2022, do 

Deputado Álvaro Campelo, “Declara de Utilidade Pública o Conselho Brasileiro 

de Capelania. Com Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação (Relator: Deputado Delegado Péricles). Em votação, aprovado; 9. 

Projeto de Lei n.° 232/2022, do Deputado João Luiz, “Declara de Utilidade 

Pública o Instituto Social e Educacional Mackenzie”. Com Parecer Favorável da 

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

Péricles). Em discussão, o Deputado Fausto Júnior subscreveu a matéria. Em 

votação, aprovado; 10. Projeto de Lei n.° 246/2022, do Deputado Carlinhos 

Bessa, “Declara como de Utilidade Pública a Associação de Assistência Amor 

em Ação”. Com Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação (Relator: Deputado Delegado Péricles). Em votação, aprovado; 11. 

Projeto de Lei n.° 256/2022, do Deputado Fausto Júnior, “DECLARA de 

utilidade pública ao Instituto Social Acolher para Proteger – INSAPP”. Com 

Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (Relator: 

Deputado Delegado Péricles). Em votação, aprovado; 12. Projeto de 

Resolução Legislativa n.° 41/2022, do Deputado Fausto Júnior, “Concede a 

Medalha Ruy Araújo ao Senhor Ely Freitas Paixão e Silva”. Com Pareceres 

Favoráveis da Comissão Especial (Relator: Deputado Carlinhos Bessa); e de 

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

votação, aprovado; 13. Projeto de Resolução Legislativa n.° 42/2022, do 

Deputado Fausto Júnior, “Concede a Medalha Ruy Araújo à Excelentíssima 

Desembargadora Maria do Carmo Cardoso”. Com Pareceres Favoráveis da 

Comissão Especial (Relator: Deputado Carlinhos Bessa); e de Constituição, 

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

Deputado Fausto Júnior explicou as razões de entregar a Medalha à 

Desembargadora do TRF1 exaltando a sua competência e zelo com a Justiça do 

Amazonas. Em votação, aprovado; 14. Projeto de Resolução Legislativa n.° 

5/2022, do Deputado Álvaro Campelo, “Altera, na forma específica, os artigos 

4º e 5º da Resolução Legislativa n.º 751, de 19 de fevereiro de 2020, que Institui 

e estabelece normas para conceder a Medalha de Mérito Jurídico, Ministro José 

Bernardo Cabral”. Com Pareceres Favoráveis da Mesa Diretora I (Relatora: 

Deputada Professora Therezinha Ruiz); e das Comissões de Constituição, 

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

Econômicos (Relator: Deputado Saullo Vianna); e de Obras, Patrimônio e 

Serviços Públicos (Relator: Deputado Belarmino Lins). Em votação, aprovado; 

15. Projeto de Resolução Legislativa n.° 9/2022, do Deputado Álvaro 

Campelo, “Concede a Medalha Ruy Araújo ao Excelentíssimo Senhor 

Desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, Doutor 

Lafayette Carneiro Vieira Júnior”. Com Pareceres Favoráveis da Comissão 

Especial (Relator: Deputado Fausto Junior); e de Constituição, Justiça e Redação 

(Relator: Deputado Delegado Péricles). Em discussão, os Deputados: Serafim 

Corrêa destacou as qualidades do Desembargador Lafayette como magistrado, 

lembrou que era amigo de infância do pai dele e subscreveu a matéria; Adjuto 

Afonso observou que o Desembargador faz parte de uma família de juristas, é 

merecedor da homenagem e subscreveu a matéria; Professora Therezinha 

Ruiz parabenizou o Deputado Álvaro Campelo pela iniciativa, sentiu-se honrada 

por ele ter sido professora do Senhor Lafayette Júnior, elogiou a carreira de 

sucesso do Desembargador e subscreveu a matéria; Roberto Cidade pontuou 

que o Senhor Lafayette foi Juiz em Autazes, é um grande defensor da Justiça no 

Amazonas e subscreveu a matéria; Alessandra Campêlo subscreveu a matéria; 

Joana Darc subscreveu a matéria. Em votação, aprovado; 16. Projeto de 

Resolução Legislativa n.° 52/2022, do Deputado Fausto Júnior “Concede a 

Medalha Ruy Araújo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de 
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Manaquiri, Jair Aguiar Souto”. Com Pareceres Favoráveis da Comissão Especial 

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

(Relator: Deputado Delegado Péricles). Em votação, aprovado; 17. Projeto de 

Resolução Legislativa n.° 56/2022, do Deputado João Luiz, Concede a 

Medalha Ruy Araújo ao Ilustre Sr. Gilberto Ferreira Lisboa”. Com Pareceres 

Favoráveis da Comissão Especial (Relatora: Deputada Professora Therezinha 

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

Péricles. Em discussão, o Deputado Fausto Júnior subscreveu a matéria. Em 

votação, aprovado; 18. Projeto de Resolução Legislativa n.° 59/2022, do 

Deputado João Luiz, “Concede a Medalha Ruy Araújo ao Excelentíssimo Dr. 

Flávio Henrique Albuquerque de Freitas”. Com Pareceres Favoráveis da 

Comissão Especial (Relator: Deputado Fausto Junior); e de Constituição, Justiça 

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

Fausto Júnior subscreveu a matéria. Em votação, aprovado; 19. Projeto de 

Resolução Legislativa n.° 19/2022, do Deputado Álvaro Campelo “Concede 

a Medalha Ruy Araújo ao Senhor Bruno Patrício de Azevedo Campos, Grão-

Mestre do Estado do Amazonas”. Com Pareceres Favoráveis da Comissão 

Especial (Relator: Deputado Fausto Junior); e de Constituição, Justiça e Redação 

(Relator: Deputado Carlinhos Bessa). Em votação, aprovado. Neste momento, 

o Presidente aprovou, com anuência do Plenário, em 2º Turno, o Projeto de 

Lei Complementar n.° 17/2021, oriundo da Mensagem Governamental n.° 

140/2021, como também a sua Redação Final. Ato contínuo, aprovou em 

Bloco a Redação Final dos Projetos de Lei n.°s 297/2022, 353/2021, 33/2022, 

179/2022, 198/2022, 216/2022, 211/2022, 232/2022, 246/2022, 256/2022 e dos 

Projetos de Resolução Legislativa n.°s 41/2022, 42/2022, 5/2022, 9/2022, 

52/2022, 56/2022, 59/2022 e 19/2022. Em seguida, o Secretário-Geral 

procedeu a leitura da EXTRAPAUTA que constou do Projeto de Lei n.° 

255/2022, do Deputado João Luiz, “Concede o Título de Cidadão do Amazonas 

ao Ilustríssimo Senhor Marcio José Maia Tavares”. Com Pareceres Favoráveis 

da Comissão Especial (Relatora Deputada Professora Therezinha Ruiz); e de 

Constituição, Justiça e Redação (Relator Deputado Delegado Péricles). Em 

votação, aprovado. Após, foi votada EXTRAPAUTA a Redação Final do 

Projeto de Lei n.° 255/2022. Na sequência, foi feita a Promulgação: 

Resoluções Legislativas n.° 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910 e 911, de 29 de 

junho de 2022, respectivamente, “Concede a Medalha Ruy Araújo ao Senhor 

Ely Freitas Paixão e Silva”;  “Concede a Medalha Ruy Araújo à Excelentíssima 

Desembargadora Maria do Carmo Cardoso”; “Altera, na forma específica, os 

artigos 4º e 5º da Resolução Legislativa n.º 751, de 19 de fevereiro de 2020, que 

Institui e estabelece normas para conceder a Medalha de Mérito Jurídico, Ministro 

José Bernardo Cabral”; “Concede a Medalha Ruy Araújo ao Excelentíssimo 

Senhor Desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, 

Doutor Lafayette Carneiro Vieira Júnior”; “Concede a Medalha Ruy Araújo ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Manaquiri, Jair Aguiar Souto”; 

“Concede a Medalha Ruy Araújo ao Senhor Gilberto Ferreira Lisboa”; “Concede 

a Medalha Ruy Araújo ao Excelentíssimo Dr. Flávio Henrique Albuquerque de 

Freitas”; “Concede a Medalha Ruy Araújo ao Senhor Bruno Patrício de Azevedo 

Campos, Grão-Mestre do Estado do Amazonas”. Na continuidade, o Chefe do 

Poder Legislativo encaminhou às Comissões 5 Projetos de Lei Ordinária, 

sendo 1 de autoria do Deputado Adjuto Afonso, “Declara de Utilidade Pública 

a Associação Recreativa dos Moradores do Conjunto Hileia – AREMCH, 

localizada na Rua Gaivota de Ross, nº 45, Conjunto Hiléia II – Redenção – 69049-

490 – Manaus-AM”; 2 de autoria do Deputado Ricardo Nicolau, “Institui o Dia 

da Conscientização sobre Acolhimento Familiar no calendário do Estado do 

Amazonas”, “Dispõe sobre o acesso das pessoas com Lúpus a medicamentos, 

bem como bloqueadores, filtros e protetores solares no Estado do Amazonas”; 1 

de autoria do Deputado Carlinhos Bessa, “Declara como de Utilidade Pública 

a Associação dos Produtores, Agricultores e Trabalhadores Amazônicos Canto 

do Sabiá”; 1 de autoria do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, 

“Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos e proventos dos servidores 

públicos ativos, inativos e pensionistas do Tribunal de Contas do Estado do 

Amazonas e dá outras providências”. Ato contínuo, deferiu os Requerimentos 

dos seguintes Deputados: Tony Medeiros n.° 2507/2022 (Cessão de Tempo 

dia 29 de junho), n.° 2508/2022 (Moção de Parabenização à Associação dos 

Pescadores Artesanais, Produtores Rurais e da Agricultura familiar de 

Manaus/ASPAF-MAO e ao Sindicato dos Pescadores no Estado do Amazonas); 

Dr. Gomes n.° 2509/2022 (Moção de Pesar pela morte da mãe do 

Desembargador Jorge Lins); n.° 2510 e 2511/2022 (ambos à Seminf); 

Alessandra Campêlo n.° 2512/2022 (Moção de Aplausos ao Senhor Alex Del 

Giglio), n.° 2513/2022 (à FAAR); Fausto Júnior n.° 2514/2022 (à Prefeitura 

Municipal de Manaus), n.° 2515/2022 (à Sepror), n.° 2516/2022 (ao Governador 

Wilson Lima); Saullo Vianna n.° 2517/2022 (ao Governador Wilson Lima); 

Roberto Cidade n.° 2518/2022 (à Presidente da Comissão de Educação da 

Assembleia Legislativa); Professora Therezinha Ruiz n.º 2519, 2520, 2521, 

2522, 2523, 2524, 2525, 2528, 2529, 2530 e 2531/2022 (todos à Seminf); n.° 

2526/2022 (à Secretária de Estado da Educação e Desporto), n.° 2527/2022 (à 

Semulsp); João Luiz n.° 2532/2022 (ao Governador do Amazonas); Álvaro 

Campelo n.° 2533/2022 (à Seinfra e à FAAR); Doutora Mayara Pinheiro Reis 

n.° 2534/2022 (arquivamento do Projeto de Lei n.° 386/2020); Adjuto Afonso 

n.° 2535/2022 (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-Inpa); Sinésio 

Campos n.° 2536/2022 (Moção de Pesar pela morte da mãe do 

Desembargador Jorge Lins); n.° 2537/2022 (à Sejel). A caminho do fim, a 

Pauta de Tramitação foi dada como lida e constou do Projeto de Lei n.° 

262/2022, oriundo da Mensagem Governamental n.º 39/2022 (este em quarto 

dia); do Projeto de Lei n.° 298/2022, do Deputado Abdala Fraxe (este em 

terceiro dia); dos Projetos de Lei n.°s 299, 300, 301 e 302/2022, do Deputado 

Felipe Souza; n.° 303/2022, da Deputada Doutora Mayara (estes em segundo 

dia); Projetos de Lei n.° 304/2022, da Deputada Professora Therezinha Ruiz, 

“Altera o artigo 3.º e o seu parágrafo 1.º da Lei n.º 2.365, de 11 de dezembro de 

1995, que dispõe sobre a reorganização do Conselho Estadual de Educação e 

dá outras providências”; n.° 305/2022, do Deputado Cabo Maciel, “Declara de 

Utilidade Pública a Associação Amigos do Proerd Amazonas – AAPAM, e dá 

outras providências”; n.° 306/2022, do Deputado Delegado Péricles,  “Declara 
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como de Utilidade Pública o Instituto de Ação Social Juntos Unidos Somos Mais 

Fortes do Estado do Amazonas – JUSMAF”; n.° 307/2022, do Deputado 

Carlinhos Bessa, “Institui prioridade aos acompanhantes de pessoa com 

atendimento preferencial” (estes em primeiro dia). Nada mais ocorrendo, o 

Presidente encerrou a Reunião e convocou todos para 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 60ª SESSÃO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAZONAS, CONVOCADA PARA ENTREGA DO TÍTULO DE 

CIDADÃO DO AMAZONAS E DA MEDALHA RUY ARAÚJO AO CORONEL 

QOPM FABIANO MACHADO BÓ, SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA 

CASA MILITAR. 4ª SESSÃO LEGISLATIVA. 19ª LEGISLATURA. MANAUS, 5 

DE JULHO DE 2022. PRESIDENTE: DEPUTADO ROBERTO CIDADE. 

 

Às doze horas do dia cinco de julho do ano dois mil e vinte e dois, foram abertos 

os trabalhos sob a Presidência do Parlamentar ROBERTO CIDADE, com a 

presença dos Deputados Abdala Fraxe, Adjuto Afonso, Belarmino Lins, Dr. 

Gomes, João Luiz, Serafim Corrêa, Sinésio Campos, Wilker Barreto e das 

Deputadas Alessandra Campêlo, Joana Darc e Professora Therezinha Ruiz, 

ausentes os demais. O Senhor Presidente explicou se tratar de uma Sessão 

Especial convocada para a entrega do Título de Cidadão do Amazonas e da 

Medalha Ruy Araújo ao  Coronel QOPM Fabiano Machado Bó, Secretário de 

Estado Chefe da Casa Militar, conforme Projeto de Lei n.° 664/2019, de 

autoria da Deputada Alessandra Campêlo, que se tornou a Lei Ordinária n.° 

5.091, de 9 de janeiro de 2020; e do Projeto de Resolução Legislativa n.° 

37/2020, de autoria do Deputado Belarmino Lins, subscrito pelos 

Deputados Adjuto Afonso, Carlinhos Bessa, Roberto Cidade, Serafim 

Corrêa, Wilker Barreto e pelas Deputadas Alessandra Campêlo e Professora 

Therezinha Ruiz, que se tornou a Resolução Legislativa n.° 784, de 28 de 

janeiro de 2021. Convidou para compor a Mesa as autoridades: General Carlos 

Alberto Mansur, representando o Governador Wilson Lima; Flávio Humberto 

Pascarelli Lopes, Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas; Coronel 

Fabiano Machado Bó, homenageado; Deputada Alessandra Campêlo, autora da 

Propositura; Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de 

Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas; Deputado Belarmino Lins, 

autor da propositura; Tenente Wiliam Dias, representando o Prefeito David 

Almeida; Fabrício Frota Marques, representando o Tribunal Regional 

Eleitoral/TRE-AM; Yara Amazônia Lins, Vice-Presidente do Tribunal de Contas 

do Amazonas; General Algacir Polsin, Superintendente da Suframa; Coronel 

Roberto Araújo, representando o Comandante-Geral da Polícia Militar; Major 

Gustavo Rocha, representando o Comando Aéreo Amazônico. Ato contínuo, 

todos de pé, ouviram o Hino Nacional executado pela Banda da Polícia Militar. 

Com a palavra, a Deputada Alessandra Campêlo cumprimentou nominalmente 

a Mesa, justificou a sua iniciativa destacando a carreira profissional íntegra e 

competente e as qualidades do Coronel Fabiano que podem ser resumidas em 

coragem e lealdade. Ressaltou que o laureado foi incansável durante a pandemia 

da Covid-19, responsabilizando-se por toda logística de envio de paciente para 

fora do Estado, como também para o envio de vacinas ao interior. Finalizou 

afirmando que o Secretário de Estado Chefe da Casa Militar é um homem de 

articulação, de comando e de sensibilidade com o povo do Amazonas e que pode 

contar sempre com sua amizade. Como orador seguinte, o Deputado 

Belarmino Lins discursou sobre a competência do Coronel Fabiano Bó que é 

roraimense, mas se tornou amazonense por todos os feitos grandiosos em favor 

do Estado. Fez uma breve retrospectiva de sua trajetória na Polícia Militar quando 

ingressou em 1990 e foi condecorado Coronel em 2013, como também sua 

atuação no interior do Estado. Após, a Jornalista Tereza Pinheiro procedeu à 

leitura do histórico das Comendas. Ato contínuo, o Presidente Roberto 

Cidade, o Deputado Belarmino Lins e a Deputada Alessandra Campêlo 

entregaram o Título de Cidadão do Amazonas e a Medalha Ruy Araújo ao 

Coronel QOPM Fabiano Machado Bó. Na sequência, o Deputado Abdala 

Fraxe, em nome do Plenário, registrou que era macuxi assim como o 

homenageado, que se sentia honrado por compartilharem de muitas lembranças 

da terra natal e que considera o Coronel um vencedor com uma carreira exemplar 

e de sucesso. Em seguida, o Senhor Cássio Borges, da plateia, e amigo de 

infância do homenageado, rememorou alguns momentos que eles passaram 

juntos quando estudaram no Colégio Militar de Manaus, salientou que o 

agraciado sempre foi zeloso, amigo, leal e eficiente em tudo o que se propunha 

a fazer, e, por isso, muito digno de receber todas as homenagens. Dando 

prosseguimento, o Coronel Fabiano Machado Bó discorreu sobre o início de 

sua jornada no Estado do Amazonas quando chegou em 1979, aos 8 anos de 

idade, vindo de Boa Vista/RR, onde estudou e fez carreira na Polícia Militar. Fez 

referência à importância de sua família e amigos para conseguir chegar ao topo. 

Mencionou que esteve no interior comandando várias unidades citando a do 

Purus. Elencou várias ações sob seu comando que resultaram em benefícios à 

população, como a implantação do Proerd, redução dos índices de criminalidade, 

a construção de canil em Boca do Acre, operação logística durante o auge da 

Covid-19 que, em 36 horas, conseguiu enviar vacina para todos os municípios. 

Manifestou gratidão a várias pessoas que contribuíram para o seu aprendizado 

como o saudoso Desembargador Djalma Costa, Desembargador Pascarelli, ex-

Deputado Josué Neto, Presidente desta Casa Roberto Cidade, Deputado 

Belarmino Lins e a Deputada Alessandra Campêlo por conceder tão alta honra, 

como também a todos os militares que o ajudam a ser um bom Comandante. 

Citou o Governador Wilson Lima que definiu como homem simples, humilde, 
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resiliente, equilibrado que lhe deu a oportunidade de ser o Chefe da Casa Militar 

e, por fim, agradeceu a Deus e à sua família por sempre carregá-lo no colo e 

nunca abandoná-lo. Concluiu com uma frase dita por Jesus Cristo quando esteve 

nesta Terra: “Não vim para ser servido, mas para servir”. Na continuidade, o 

General Carlos Alberto Mansur, em nome do Governador Wilson Lima, 

parabenizou os autores pela iniciativa, enfatizando que o Coronel Fabiano Bó é 

um exímio homem público, honrado, com um comportamento ilibado, capaz de 

liderar com excelência os seus comandados. Por tudo isso, foi um dos primeiros 

secretários a ser nomeado pelo Governador Wilson Lima e vem fazendo um 

trabalho excepcional à frente da Casa Militar. Finalizou agradecendo ao Coronel, 

em nome do Governador Wilson Lima, por todas as missões que impactam de 

forma positiva direta ou indiretamente a população. A caminho do fim, o 

Presidente Roberto Cidade corroborou as palavras de seus antecessores 

evidenciando que o Coronel Fabiano Machado Bó é um homem muito querido e 

prestigiado por todos. Ressaltou as qualidades do ser humano que trata as 

pessoas com educação e zelo independentemente do lugar que ocupa. Ato 

contínuo, todos de pé, ouviram o Hino do Amazonas executado pela Banda da 

Polícia Militar. Nada mais havendo, a Reunião foi 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 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

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

MANAUS, 30 DE JUNHO DE 2022. PRESIDENTE: CARLINHOS BESSA. 

 

Às nove horas e trinta minutos do dia trinta 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, Álvaro 

Campelo, Alessandra Campêlo, Delegado Péricles, Dermilson Chagas, Felipe 

Souza, João Luiz, Serafim Corrêa e Tony Medeiros, sendo que os Deputados 

Belarmino Lins, Cabo Maciel, Dr. Gomes, Roberto Cidade, Ricardo Nicolau, 

Saullo Vianna, Sinésio Campos, Wilker Barreto, Fausto Júnior e as Deputadas 

Doutora Mayara Pinheiro, Joana Darc, Professora Therezinha Ruiz e Nejmi Aziz 

tiveram suas faltas justificadas através dos Memorandos n.°s 102, 79, 64, 63, 79, 

61, 67, 121, 63, 168, 174, 270 e 40/2022, respectivamente. Na Fase Preliminar, 

o Secretário-Geral, Deputado Delegado Péricles, procedeu à leitura do 

Expediente que constou dos seguintes Ofícios: 1. n.° 2644/2022/GPPR-

GAGI/GPPR, da Senhora Keilane Valkíria de Araújo Troncoso, Chefe do 

Gabinete Adjunto de Gestão Interna, substituta, do Presidente da 

República, respondendo ao Requerimento n.° 2342/2022, de autoria do 

Deputado Fausto Júnior, no qual indica à Agência Nacional de 

Telecomunicações – ANTEL, ao Ministério das Comunicações e ao Governo 

Federal, esforços para realizar a instalação de unidades gateways, do Projeto 

Starlink, no Município de São Gabriel da Cachoeira (2022.9.025956); 2. n.°s 

1407, 1384, 1409, 1426, 1411, 1464, 1337 e 1458/2022, do Senhor Flávio 

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

respondendo aos Requerimentos: I – n.° 759/2022, de autoria do Deputado 

Ricardo Nicolau, que solicita serviços de revitalização da Rodovia AM - 010, 

Manaus/Itacoatiara (2022.9.25915); II – n.° 717/2022, de autoria do Deputado 

João Luiz, solicitando a reforma do Complexo Esportivo Tancredão, localizado 

na Zona Leste de Manaus (2022.9.25911); III – n.° 1122/2022, de autoria do 

Deputado Abdala Fraxe, solicitando implantação do ensino por mediação 

tecnológica na Comunidade Manacauaca, no Município de Barcelos/AM 

(2022.9.25907); IV – n.° 1426/2022, de autoria do Deputado Alcimar Maciel, que 

solicita a construção de reservatório de água e serviços de pavimentação 

asfáltica para as vias da Comunidade Novo Horizonte, no Município de 

Manacapuru/AM. (2022.9.26157); V – n.° 1411/2022, de autoria do Deputado 

Fausto Júnior, solicitando a criação de um memorial em homenagem às vítimas 

da Sars-Cov-2 (Covid-19) no Amazonas (2022.9.26153); VI – n.° 1464/2022, de 

autoria do Deputado João Luiz, solicitando reforma, adequação e revitalização 

do Complexo Esportivo Municipal do Hiléia (2022.9.26648); VII – n.° 1113/2022, 

de autoria da Deputada Joana Darc, que solicita serviços de pavimentação 

asfáltica na Estrada de Anori-Mato Grosso, localizada no Município de Anori/AM. 

(2022.9.26640); VIII – n.° 1883/2022, de autoria do Deputado João Luiz, 

solicitando manutenção e serviço de operação tapa buracos no ramal Terra Alta 

localizado no Município de Rio Preto da Eva/AM (2022.9.26543); 3. n.° 

438/2022/SGP, da Sra. Ormy da Conceição Dias Bentes, Desembargadora 

do Trabalho Presidente do TRT da 11ª Região, agradecendo a Moção de 

Aplausos formulada através do Requerimento n.° 2086/2022 de autoria do 

Deputado Tony Medeiros, pelo aniversário de 41º de criação daquele Tribunal 

(2022.9.26098); 4. n.° 116/2022-SEAI/CC, da Senhora Ana Beatriz Lobo 

Moutinho Breval, Secretária-Executiva de Articulação Institucional Casa 

Civil, encaminhando resposta ao Requerimento n.º 1823/2022, de autoria do 

Deputado Roberto Cidade, no qual foi solicitada a recuperação do Sistema Viário 

do Distrito de Santo Antônio do Matupi, do Município de Manicoré – AM 

(2022.9.26615); 5. CARTA s/n da Empresa Águas de Manaus, solicitando a 

reavaliação e possível arquivamento do Projeto de Lei n.º 267/2022, de autoria 

dos Deputados Sinésio Campos, Fausto Júnior e Carlos Bessa, em trâmite neste 

Poder, que proíbe a instalação de medidores do Sistema de Medição 

Centralizada (SMC) ou Sistema Remoto Similar pelas concessionárias de 

serviços públicos. (2022.9.25901). Neste momento, assumiu a Presidência o 

Deputado Delegado Péricles enquanto o Deputado Carlinhos Bessa usou a 

tribuna para comemorar a instalação de dez leitos de UTI no Município de Tefé, 

cidade-polo do Médio Solimões, os quais só foram possíveis por meio da 
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destinação das emendas parlamentares de sua autoria, tal conquista garante 

melhoria na saúde, pois minimiza a necessidade de transporte aéreo para 

tratamentos mais complexos. Concluiu parabenizando o Deputado Federal Átila 

Lins por contribuir com emendas parlamentares para tal empreitada e o 

Governador Wilson Lima por priorizar o Município de Tefé, na implantação de 

melhorias na saúde. Na sequência, o Deputado Dermilson Chagas se 

manifestou favorável à descentralização da saúde no interior do Estado. Em 

segundo assunto, apresentou uma matéria jornalística na qual o Ministro 

Alexandre de Morais questionou a segurança pública nas fronteiras da 

Amazônia, que suscitou o debate sobre a qualidade da segurança e da vida no 

interior do Estado, na oportunidade, o orador sugeriu a análise criteriosa da LDO 

(Lei de Diretrizes Orçamentárias) deste ano a fim de viabilizar reestruturação da 

polícia e outras frentes de segurança, considerando a necessidade de garantir e 

preservar a vida dos ribeirinhos e moradores do interior. De volta à Presidência, 

o Deputado Carlinhos Bessa concedeu a palavra ao Deputado Delegado 

Péricles que voltou a cobrar uma resposta do Comando-Geral da Segurança 

Pública do Estado acerca da SEG (Serviço Extragratificado), uma vez que a 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que preside, depende dos 

esclarecimentos para emitir Parecer acerca da matéria. Opinou que a mudança 

no pagamento das horas extras é prejudicial à Corporação da Polícia e Corpo de 

Bombeiros. Em outro tema, assinalou a situação dos assaltos nos coletivos e a 

necessidade de se fazer um planejamento de ação ostensiva. Neste momento, 

o Presidente Carlinhos Bessa transpôs os Trabalhos ao Grande 

Expediente. Com a palavra, o Deputado Tony Medeiros iniciou uma Cessão 

de Tempo, conforme Requerimento n.° 2507/2022, de sua autoria, para 

homenagear os policiais militares do 4º Batalhão de Humaitá Denis Charles 

de Araújo Maciel e Márcio Rola da Conceição que fizeram um parto de 

emergência e salvaram uma gestante no porto de Humaitá. Em reconhecimento 

ao feito grandioso, prometeu conceder a Medalha do Mérito Legislativo aos 

Sargentos, como também entregou duas Placas Comemorativas em razão do ato 

de presteza no exercício de seus serviços. Ato contínuo, o Comandante-Geral 

da Polícia Militar, Coronel QOPM Marcus Vinicius oliveira de Almeida, usou 

a tribuna para parabenizar os policiais e ressaltar que a função da polícia também 

é a preservação da vida. Encerrada a Cessão de Tempo, o Deputado Serafim 

Corrêa discursou sobre a importância da BR 319 como estrada de integração 

nacional que, ao longo de trinta anos, possibilitou o tráfego apenas no verão e 

que precisa ser debatida por todos os órgãos responsáveis pela execução da 

obra, a qual é de responsabilidade do Estado de Rondônia. Criticou as 

manutenções realizadas apenas no verão sugerindo que as reparações na 

estrada fossem constantes. Na sequência, a Deputada Alessandra Campêlo 

defendeu as mulheres vítimas de violência sexual e moral, citando o ex-

presidente da Caixa Econômica Federal que se aproveitava do cargo para 

assediar as servidoras e constrangê-las. Apresentou um Projeto de Resolução 

Legislativa cujo objeto é criar uma campanha permanente de conscientização e 

combate ao assédio sexual e moral neste Poder, colocando-se, como Presidente 

da Comissão da Mulher, à disposição de todas as mulheres para ouvir e lutar por 

justiça. Em aparte, os Deputados: Serafim Corrêa parabenizou a Deputada 

Alessandra Campêlo pela iniciativa e subscreveu a matéria; Dermilson Chagas; 

Carlinhos Bessa e Adjuto Afonso também solicitaram a subscrição pela 

relevância do Projeto. Acolhidos os apartes, a Deputada Alessandra Campêlo 

aceitou a subscrição e anunciou o Projeto Klara Castanho que prevê protocolos 

metodológicos e sanções aos servidores da saúde a fim de resguardar a 

integridade física e moral das parturientes e do recém-nascido, bem como 

prevenir que sejam divulgadas ações ocorridas dentro do ambiente hospitalar 

como aconteceu com a atriz Karla Castanho que teve sua vida exposta após uma 

enfermeira divulgar que a atriz teve um filho e doou porque foi estuprada. 

Concluiu assinalando o aumento de estupros em 88% contra a comunidade 

LGBTQIA+, repudiando o denominado estupro corretivo, crime praticado contra 

mulheres lésbicas e bissexuais. Na Ordem do Dia, o Presidente encaminhou 

às Comissões 2 Projetos de Lei Ordinária, sendo 1 de autoria da Deputada 

Alessandra Campêlo, “Dispõe sobre o sigilo de informações acerca do 

nascimento e do processo de entrega direta de recém-nascido para adoção por 

pessoas gestantes no Estado do Amazonas”; e 1 de autoria do Deputado 

Carlinhos Bessa, “Declara como de Utilidade Pública o Clube Aníbal de Jiu-

Jitsu”; e 3  Projetos de Resolução Legislativa, sendo 1 de autoria do 

Deputado Belarmino Lins “Concede a Medalha Ruy Araújo ao Excelentíssimo 

Senhor Pedro Macário Barboza, Prefeito do Município de Jutaí”, 1 de autoria da 

Deputada Alessandra Campêlo, subscrito pelos Deputados Adjuto Afonso, 

Serafim Corrêa, Carlinhos Bessa e Dermilson Chagas, “Institui a Campanha de 

Conscientização e Enfretamento ao Assédio Sexual e Moral no âmbito da 

Assembleia Legislativa do Estado Amazonas”; e 1 de autoria do Deputado  

Sinésio Campos, “Concede a Medalha Ruy Araújo ao Senhor Márcio André 

Oliveira Brito, Engenheiro Ambiental e Diretor-Presidente do Instituto de Pesos e 

Medidas do Amazonas/IPEM-AM”. Ato contínuo, deferiu 2 Requerimentos, 

sendo o de n.° 2538/2022, de autoria do Deputado Tony Medeiros, que requer 

Sessão Especial dia 6 de julho em comemoração ao Dia do Pescador e o de n.° 

2539, de autoria do Deputado Fausto Júnior, encaminhado ao IMMU (Instituto 

Municipal de Mobilidade Urbana). A caminho do fim, a Pauta de Tramitação 

foi dada como lida e constou do Projeto de Lei n.° 262/2022, oriundo da 

Mensagem Governamental n.º 39/2022 (este em quinto dia); dos Projetos de 

Lei n.°s 299, 300, 301 e 302/2022, do Deputado Felipe Souza; n.° 303/2022, da 

Deputada Doutora Mayara (estes em terceiro dia); Projetos de Lei n.° 

304/2022, da Deputada Professora Therezinha Ruiz; n.° 305/2022, do Deputado 

Cabo Maciel, n.° 306/2022, do Deputado Delegado Péricles,  n.° 307/2022, do 

Deputado Carlinhos Bessa, (estes em segundo dia); Projetos de Lei n.° 

308/2022, de autoria do Deputado Adjuto Afonso, “Declara de Utilidade 

Pública a Associação Recreativa dos Moradores do Conjunto Hileia – AREMCH, 

localizada na Rua Gaivota de Ross, nº 45, Conjunto Hiléia II – Redenção – 69049-

490 – Manaus-AM”; n.°s 309 e 310/2022, de autoria do Deputado Ricardo 

Nicolau, “Institui o Dia da Conscientização sobre Acolhimento Familiar no 

calendário do Estado do Amazonas”, “Dispõe sobre o acesso das pessoas com 

Lúpus a medicamentos, bem como bloqueadores, filtros e protetores solares no 
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Estado do Amazonas”; n.° 311/2022, de autoria do Deputado Carlinhos 

Bessa, “Declara como de Utilidade Pública a Associação dos Produtores, 

Agricultores e Trabalhadores Amazônicos Canto do Sabiá”; n. ° 312/2022, 

oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, “Dispõe sobre a 

revisão geral anual dos vencimentos e proventos dos servidores públicos ativos, 

inativos e pensionistas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e dá 

outras providências”; n.° 266/2022, de autoria do Deputado Sinésio Campos, 

“Concede o Título de Cidadão do Amazonas ao Clérigo Dom Leonardo Ulrich 

Steiner, Arcebispo de Manaus” (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 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

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

MANAUS, 5 DE JULHO DE 2022. PRESIDENTE: ROBERTO CIDADE. 

 

 

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

foram abertos os trabalhos sob a Presidência do Parlamentar ROBERTO 

CIDADE, com a presença dos Deputados Abdala Fraxe, Adjuto Afonso, Álvaro 

Campelo, Alessandra Campêlo, Belarmino Lins, Carlinhos Bessa, Cabo Maciel, 

Doutora Mayara Pinheiro, Delegado Péricles, Felipe Souza, Joana Darc, João 

Luiz, Professora Therezinha Ruiz, Serafim Corrêa, Sinésio Campos, Tony 

Medeiros e Wilker Barreto, sendo que os Deputados Doutor Gomes, Dermilson 

Chagas, Fausto Júnior, Saullo Vianna, Ricardo Nicolau e a Deputada Nejmi Aziz 

tiveram suas faltas justificadas através dos Memorandos n.° 67, 106, 64, 62, 85 

e 45/2022, respectivamente. Questão de Ordem, o Deputado Serafim Corrêa 

pediu que a Mesa Diretora tornasse obrigatório o uso de máscara e, para a 

entrada na Assembleia, fosse exigida a apresentação do cartão de vacinação. 

Em resposta, o Presidente pontuou que a máscara é obrigatória a todos os 

idosos e pessoas imunossuprimidas, que a maioria dos servidores já está 

vacinada com a quarta dose e que estaria verificando a possibilidade de instalar 

um ponto de vacinação na Casa. Na Fase Preliminar, o Secretário, Deputado 

ÁLVARO CAMPELO, procedeu à leitura do Expediente que constou dos 

seguintes Ofícios: 1. n.°s 1367, 1478, 1483, 1474, 1472, 1468, 1466, 1484, 

1509, 1515 e 1510/2022, do Senhor Flávio Cordeiro Antony Filho, Secretário 

de Estado Chefe da Casa Civil, respondendo aos Requerimentos: I – n.° 705, 

1231 e 1227/2022, de autoria do Deputado João Luiz, solicitando reforma, 

adequação e revitalização do Complexo Esportivo do Monte Sião; e manutenção, 

serviços de tapa buracos nas vicinais do Ramal do Minério Rodovia AM 010, KM 

164, Comunidade Social São Luiz e Novo Remanso Km 04, Distrito de Itacoatiara 

(2022.9.25563/26785/ 27060); II – n.° 1331/2022, de autoria da Deputada Joana 

Darc, que trata acerca da solicitação de serviço de asfaltamento/recapeamento 

do ramal da Vila do Samaúma, Município de Careiro/AM (2022.9.26882); III – n.°s 

1119 e 1409/2022, de autoria do Deputado Alcimar Maciel, solicitando mutirão 

de exames oftalmológicos e cirurgias oculares no Município de Itapiranga/AM; e 

asfaltamento na estrada do Bacabal, localizada no Município de Maués 

(2022.9.26879/26871); IV – n.° 1093 e 2412/2022, de autoria da Deputada 

Mayara Reis, nos quais solicita serviços de pavimentação na Comunidade 

Iranópolis, localizada na Ramal do Chico Doido, km 2/1 no Município de Iranduba; 

e inclusão do Programa Ilumina + Amazonas nas áreas Rurais do Amazonas 

(2022.9.26787/26778); V - n.° 1652/2022, de autoria do Deputado Roberto 

Cidade, que solicita medidas emergenciais quanto à trafegabilidade do Ramal 

Água Branca, localizado no km 32 da AM-010 (2022.9.27222); VI– n.°s 1290 e 

2411/2022, de autoria do Deputado Saullo Vianna, atinentes às solicitações de 

construção de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro Novo Reino 2, nas 

proximidades da rua Guanabara, localizado na Zona Leste de Manaus; e que 

seja realizada uma edição do programa “CNH Social” no Município de São 

Gabriel da Cachoeira/AM (2022.9.26782/27220); 2. n.° 3011/2022-

GS/SEINFRA, do Senhor Carlos Henrique dos Reis Lima, Secretário de 

Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, encaminhando 

a este Poder cópia dos Termos de Convênios n.°s 17, 18 e 19/2022, celebrados 

por aquela Secretaria. Como primeiro orador, o Deputado Serafim Corrêa 

pediu transparência na redução do ICMS no Estado pedindo ao Governador que 

divulgasse quanto seria em valores a diminuição na conta de energia e no 

combustível para não incorrer em o Amazonas deixar de arrecadar e o povo não 

obter o resultado. Na sequência, o Deputado Adjuto Afonso comemorou o Dia 

da Cooperativismo, salientando as Cooperativas de sucesso no Amazonas e 

lembrou que a Casa aprovou recentemente a Frente Parlamentar de Apoio ao 

Cooperativismo pela importância na geração de empregos e renda ao Estado. 

Em segundo assunto, repercutiu a Exposição Agropecuária, da qual participou, 

no Município de Envira e parabenizou o Prefeito, os Vereadores e os Secretários 

que se esmeraram para que o evento fosse produtivo, como também o 

Governador do Estado por investir no referido Município. Após, o Deputado 

Cabo Maciel cumprimentou a nova Mesa Diretora do Tribunal de Justiça do 

Estado do Amazonas citando o Desembargador Pascarelli que assumiu a 

Presidência. Em outro tema, elogiou a ação da Polícia Federal que apreendeu 

538 quilos de drogas no Rio Negro dando prejuízo ao tráfico. Em outro assunto, 

manifestou preocupação com a população de Tonantins que foi vítima de um 

tiroteio na frente da cidade. Solicitou do Governo uma ação efetiva a fim de conter 

a violência e trazer mais segurança à população, visto que o crime organizado 

avança no Solimões. Neste momento, assumiu a Presidência a Deputada 

Doutora Mayara Pinheiro Reis. Dando prosseguimento, o Deputado João 

Luiz reverberou a atitude do Governador Wilson Lima que reduziu o ICMS que 

incide sobre o gás, combustível e conta de energia de 25% para 18%, 

ponderando que ano passado, dia 19 de fevereiro, enviou um Indicativo ao 

Governo com essa demanda. Prometeu fiscalizar, por meio da Comissão de 
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Defesa do Consumidor, se a população estaria sendo beneficiada com essa 

redução. Com a palavra, o Deputado Wilker Barreto reclamou da falta de 

transparência no Convênio entre o Governo e a Prefeitura com o objetivo de 

asfaltar as ruas de Manaus, afirmando que não é divulgado o nome das ruas, 

apenas os bairros. Criticou o fato de ter pedido oficialmente o nome das ruas e 

não obter resposta, por isso irá solicitar, através de Requerimento, a presença 

na Casa da UGPE e da Seminf a fim de saber com precisão quais são as dez mil 

ruas asfaltadas. Após, o Deputado Álvaro Campelo anunciou que irá se 

ausentar do plenário para prestar uma homenagem aos enfermeiros e técnicos 

em enfermagem por tudo o que fizeram durante a pandemia e por melhorias nas 

condições de trabalho. Em outro assunto, repudiou a piada criminosa que o 

humorista Léo Lins fez com uma criança deficiente e convocou a sociedade a 

defender as pessoas com deficiência. Como orador seguinte, o Deputado 

Sinésio Campos fez um balanço da Audiência Pública que tratou da estrutura 

portuária de Manaus, obtendo como resultados a suspensão da taxa cobrada 

para ir ao banheiro. Contestou a taxa de cinco reais para acessar o Porto, visto 

que para entrar em qualquer lugar público a população não precisa pagar. 

Considerou a Audiência extremamente positiva e prometeu cobrar dos órgãos 

envolvidos os acordos firmados. Em outro tema, manifestou-se contrário ao 

aumento dos valores das passagens intermunicipais, haja vista que o 

Governador reduziu o ICMS, não havendo motivo para tal reajuste. Dando 

prosseguimento, a Deputada Alessandra Campêlo discursou em favor dos 

moradores de Santo Antônio do Matupi exigindo a ativação de uma delegacia 

que estaria pronta, porém sem uso. Neste momento, assumiu a Presidência o 

Deputado Belarmino Lins que transpôs os trabalhos ao Grande Expediente 

continuando na tribuna a Deputada Alessandra Campêlo que, em outro tema, 

alertou para o fato de que mais de setenta milhões de pessoas passam por 

insegurança alimentar no Brasil e, por isso, a importância dos 33 restaurantes 

Prato Cheio implantados no Amazonas. Voltou a dizer que foi a grande 

idealizadora desse Projeto do Prato Cheio e com a sensibilidade do Governador 

tem conseguido ampliar os restaurantes no interior garantindo que as pessoas 

mais pobres tenham uma alimentação adequada. Ato contínuo, a Deputada 

Alessandra Campêlo assumiu a Presidência enquanto o Deputado 

Belarmino Lins discorreu sobre suas visitas realizadas em Tabatinga, Eirunepé, 

Carauari e Benjamin Constant, na companhia do Governador Wilson Lima, 

destacando a inauguração de um CETI em Tabatinga com uma modernização 

impressionante e o abastecimento de água em Benjamin Constant em um bairro 

que tinha carência de água potável há mais de dez anos. Prestou contas também 

da visita que fez, juntamente com seu irmão Átila Lins, a Tonantins para a 

inauguração de uma praça no bairro São Cristóvão e para participar dos Festejos 

de São Pedro. Em aparte, o Deputado Wilker Barreto repudiou o momento de 

terror pelo qual passou o povo de Tonantins atacados por piratas altamente 

armados. Lembrou do episódio que repercutiu mundialmente em Atalaia do Norte 

com a morte do jornalista inglês e o indigenista brasileiro. Manifestou apoio a 

Tonantins e sugeriu uma força-tarefa federal e estadual a fim de coibir a violência 

que tomou conta dos rios da Amazônia. Acolhido o aparte, o Deputado 

Belarmino Lins reconheceu a gravidade da pirataria nos rios e a necessidade 

de ação do Poder Público. Em outro tema, anunciou a execução de várias 

emendas de sua autoria ao Município de Guajará. De volta à Presidência, o 

Deputado Belarmino Lins concedeu a palavra ao Deputado Tony Medeiros 

que registrou o falecimento do Senhor Rogério, um dos fundadores da Samel, e 

prestou solidariedade à família. Em outro assunto, fez algumas ponderações 

sobre as manifestações ocorridas no Festival Folclórico de Parintins, 

reconhecendo a grandiosidade do evento, no entanto denunciou um embate 

entre as agremiações e, por isso, formalizou um Requerimento solicitando 

informações acerca dos recursos públicos recebidos por cada Boi e um outro 

Requerimento destinado ao Ministério Público para que investigue a falta de 

transparência no uso dos recursos públicos pelo Boi-Bumbá Garantido. 

Parabenizou o Governo do Amazonas por investir no Festival, porém as 

agremiações precisam ser transparentes com os recursos públicos. Em aparte, 

o Deputado Belarmino Lins enalteceu as ações do Governador Wilson Lima 

que tornou o Festival um dos maiores de todos os tempos. Acolhido o aparte, 

o Deputado Tony Medeiros agradeceu ao Governador Wilson Lima pelos 

investimentos que alavancaram a economia do interior do Estado. Questão de 

Ordem, o Presidente Belarmino Lins concedeu um minuto de silêncio, a 

pedido do Deputado Serafim Corrêa, em razão do falecimento de Dom Cláudio 

Hummes, Arcebispo de São Paulo e grande defensor da Amazônia. Na Ordem 

do Dia, o Dirigente da Sessão encaminhou às Comissões 3 Projetos de Lei 

Ordinária, sendo 1 de autoria do Deputado Doutor Gomes, “Institui, no 

calendário oficial do Estado do Amazonas, mês de julho como o mês da ‘Missão 

Calebe’ da Igreja Adventista do Sétimo dia no âmbito do Estado do Amazonas”; 

2 de autoria do Deputado Tony Medeiros, “Institui os princípios e diretrizes 

para a formulação e implementação de programas e políticas públicas destinadas 

à primeira infância de crianças diagnosticadas com microcefalia e dá outras 

providências”, “Dispõe sobre o repasse do couvert artístico cobrado por bares, 

restaurantes, shopping centers, estabelecimento público e similares no 

Amazonas e dá outras providências”; 1 Projeto de Resolução Legislativa, de 

autoria do Deputado Delegado Péricles, “Concede a Medalha Ruy Araújo ao 

Dr. José Amarílis Castello Branco, advogado e procurador aposentado”. Ato 

contínuo, deferiu os Requerimentos dos seguintes Deputados: Dermilson 

Chagas n.° 2540/2022 (ao Governo do Amazonas); Alessandra Campêlo n.° 

2542, 2545/2022 (ambos ao Governador Wilson Lima), n.° 2543/2022 (à 

Secretária de Estado da Educação e Desporto), n.° 2544/2022 (à Seas-AM), n.° 

2546/2022 (reanálise dos Projetos de Lei n.°s 633/2019, 264/2020, 85/2021, 

117/2021, 555/2019, 19/2021); Saullo Vianna n.° 2547/2022 (Moção de 

Aplausos); Tony Medeiros n.° 2548, 2550 e 2551/2022 (todos à Seinfra), n.°  

2549/2022 (à SES-AM), n.° 2552/2022 (à Seminf), n.° 2558/2022 (Moção de 

Pesar pelo falecimento do Senhor Teodoro Rogério); João Luiz n.° 2541/2022 

(ao Governador do Amazonas e à Secretária de Estado da Educação e 

Desporto); n.° 2553 e 2554/2022 (ambos à Seminf), n.° 2555 e 2556/2022 

(ambos à Seinfra), n.° 2557/2022 (ao IMMU); Fausto Júnior n.° 2559/2022 (à 

Seminf); Carlinhos Bessa n.° 2560/2022 (Regime de Urgência ao Projeto de Lei 
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n.° 312/2022), n.° 2561, 2562, 2563, 2564, 2565 e 2566/2022 (todos à Seminf); 

Sinésio Campos n.° 2567/2022 (à FAAR), n.° 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 

2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 

2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 

2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 

2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 

2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 

2638, 2639, 2640 e 2641/2022 (todos à Empresa Amazonas Energia); Álvaro 

Campelo n.° 2642/2022 (ao Presidente da Amazonas Energia). A caminho 

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

Lei n.° 304/2022, da Deputada Professora Therezinha Ruiz; n.° 305/2022, do 

Deputado Cabo Maciel; n.° 306/2022, do Deputado Delegado Péricles; n.° 

307/2022, do Deputado Carlinhos Bessa (estes em terceiro dia); Projetos de 

Lei n.° 8/2022, do Deputado Adjuto Afonso; n.°s  309 e 310/2022, do Deputado 

Ricardo Nicolau; n.° 311/2022, de autoria do Deputado Carlinhos Bessa; n.° 

312/2022, de autoria do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas; n.° 

266/2022, do Deputado Sinésio Campos (estes em segundo dia); Projetos de 

Lei n.° 313/2022, da Deputada Alessandra Campelo, “Dispõe sobre o sigilo de 

informações acerca do nascimento e do processo de entrega direta de recém-

nascido para adoção por pessoas gestantes no Estado do Amazonas.”; n.° 

314/2022, do Deputado Carlinhos Bessa, “Declara como de Utilidade Pública 

o Clube Aníbal de Jiu-Jitsu”; Projetos de Resolução Legislativa n.° 76/2022, 

da Deputada Alessandra Campêlo e dos Deputados Adjuto Afonso, 

Carlinhos Bessa, Dermilson Chagas e Serafim Corrêa, “Institui a Campanha 

de Conscientização e Enfrentamento ao Assédio Sexual e Moral no âmbito da 

Assembleia Legislativa do Estado Amazonas.”; n.° 74/2022, do Deputado 

Roberto Cidade, “Concede a Medalha Ruy Araújo ao Senhor Eliezer Fernandes 

Júnior, Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas” (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 

 

  

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 

13/2021  

 

PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS – 

CONTRATANTE e a Empresa VICTOR CHAVES COIMBRA EIRELI, como 

CONTRATADA.  

 

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 13/2021.  

 

BASE: Art. 65, inciso I, alínea “b” da Lei nº 8.666/93. OBJETO: Alteração 

Contratual com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no quantitativo do 

fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a suprir as necessidades da 

Assembleia Legislativa.  

 

VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O valor do presente Termo Aditivo é 

de R$ 37.700,20 (trinta e sete mil, setecentos reais e vinte centavos) mensal 

estimativo, para custear a despesa decorrente da execução deste Termo Aditivo, 

que ocorrerá por conta do Programa de Trabalho: 01.031.3282.2252.0011, 

Natureza da Despesa N.° 33903007, conforme Nota de Empenho n.° 

2022NE000902, emitida em 14/06/2022, do exercício financeiro de 2022.  

 

DIRETORIA GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 14 de junho de 2022.  

 

WANDER ARAÚJO MOTTA 

Diretor Geral 

 

 

 

 

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 

15/2019.  

 

 

PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS – 

CONTRATANTE e a Empresa GANHE NA TELA PUBLICIDADE EM MÍDIA 

DIGITAL LTDA como CONTRATADA.  

 

 

ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 15/2019.  

 

 

BASE: Art. 65, inciso i, alínea “b” da Lei nº 8.666/93.  

 

 

OBJETO: Alteração do objeto contratual o acréscimo de 25% (vinte e cinco por 

cento) no quantitativo da Prestação de Serviços de Anúncios de Publicidade em 

Aplicativo Destinado a Dispositivos Eletrônicos Móveis.  

 

 

VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O valor do presente Termo Aditivo é 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensal, para custear a despesa decorrente da 

execução deste Termo Aditivo, que ocorrerá por conta do Programa de Trabalho: 

01.722.3282.2477.0011, Natureza da Despesa N.° 33903988, conforme Nota de 

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 
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Empenho n.° 2022NE000901, emitida em 14/06/2022, no exercício financeiro de 

2022.  

 

 

DIRETORIA GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 24 de junho de 2022.  

 

 

WANDER ARAÚJO MOTTA 

Diretor Geral 

 

 

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 

08/2018.  

 

 

PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS – 

CONTRATANTE e a Empresa AMAZONAS COPIADORAS LTDA como 

CONTRATADA.  

 

 

ESPÉCIE: Quinto Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 08/2018.  

 

 

BASE: Artigo 57, inciso II, § 2º da Lei nº 8.666/93.  

 

 

OBJETO: Prorrogação da prestação de serviços de impressão (outsourcing), 

fornecimento de equipamentos, impressora laser multifuncional monocromática 

– grande e pequeno porte, multifuncional laser color, multifuncional laser/led color 

(impressão, cópia, fax e scaner), sistema de gerenciamento de impressões 

efetivamente realizadas, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, 

com substituição e fornecimento de insumos originais, como peças, toner, 

componentes e materiais utilizados na manutenção e inclusive com o 

fornecimento de papel reciclado 75gm210mmx297mma4, pelo prazo de 12 

meses, com demanda estimada em 250.000 cópias/mês, sendo 220.000 

monocromáticas e 30.000 coloridas.  

 

 

PRORROGAÇÃO: Prorrogado em sua vigência por 12 (doze) meses, a contar 

de 05 de julho de 2022 a 04 de julho de 2023.  

 

 

VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O valor do presente Termo Aditivo é 

de R$ 58.275,00 (cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e cinco reais) mensal 

estimativo, para custear a despesa decorrente da execução deste Termo Aditivo, 

que ocorrerá por conta do Programa de Trabalho: 01.126.3282.2252.0011, 

Natureza da Despesa N.° 33904011, conforme Nota de Empenho n.° 

2022NE001022, emitida em 30/06/2022, do exercício financeiro de 2022.  

 

 

DIRETORIA GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 04 de julho de 2022.  

 

 

WANDER ARAÚJO MOTTA 

Diretor Geral 

 

 

 

 

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 

14/2018  

 

 

PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS – 

CONTRATANTE e a Empresa OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA 

LTDA como CONTRATADA.  

 

 

ESPÉCIE: Quinto Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 14/2018.  

 

 

BASE: Art. 65, I, a, e § 8º e Art. 57, inciso II, § 2º da Lei nº 8.666/93.  

 

 

OBJETO: Prorrogação, Alteração Contratual qualitativa, com a inclusão do item 

“Fretamentos Fluviais de fornecimento de serviços de bilhetes de passagens 

aéreas domésticas (regionais e nacionais) e internacionais, rodoviárias e fluviais 

(nacionais e regionais), compreendendo a reserva, emissão, marcação, 

remarcação, endôsso e entrega de bilhetes, a fim de atender as necessidades 

da ALEAM.  

 

 

PRORROGAÇÃO: Prorrogado em sua vigência por 12 (doze) meses, a contar 

de 30 de junho de 2022 a 29 de junho de 2023.  

 

 

VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O valor do presente Termo Aditivo é 

de R$ 134.894,32 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais 

e trinta e dois centavos) mensal estimativo, para custear a despesa decorrente 

da execução deste Termo Aditivo, que ocorrerá por conta do Programa de 

Trabalho: 01.031.3282.2252.0011, Natureza da Despesa N.° 33903301, 

conforme Nota de Empenho n.° 2022NE00997, emitida em 28/06/2022, do 

exercício financeiro de 2022.  

 

 

DIRETORIA GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 30 de junho de 2022.  

 

 

WANDER ARAÚJO MOTTA 

Diretor Geral 
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