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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 8/3/2023 

Reunião Ordinária do dia 7 de março de 2023 
Presidente: vereador Caio André Pinheiro de Oliveira    

Secretário-Geral: vereador João Carlos dos Santos Mello 

 

No dia sete de março do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e quinze minutos, 

realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de Manaus, no plenário Adriano 

Jorge, em sua sede própria, na rua Padre Agostinho Caballero Martin, n. 850, São 

Raimundo, nesta Capital, Estado do Amazonas, presidida pelo vereador Caio André 

Pinheiro de Oliveira, do Partido Social Cristão (PSC); e, eventualmente, pelos 

vereadores João Carlos dos Santos Mello e Francisco Carpegiane Veras de 

Andrade, do Republicanos; secretariada pela vereadora Yomara Jesuína Lins 

Rodrigues, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). PRESENTES, ainda, 

os vereadores Allan Campelo da Silva e Daniel Amaral Vasconcelos, do Partido 

Social Cristão (PSC); William Robert Lauschner, do Cidadania; Antônio Almeida 

Peixoto Filho, Elan Martins de Alencar e Wallace Fernandes de Oliveira, do Partido 

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

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

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

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

Dione Carvalho dos Santos, Ivo Santos da Silva Neto e Joelson Sales Silva, do 

Patriota; Eduardo Assunção Alfaia, João Kennedy de Lima Marques e Rosinaldo 

Ferreira da Silva, do Partido da Mobilização Nacional (PMN); Elissandro Amorim 

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

Márcio José Maia Tavares e Rodrigo Guedes Oliveira de Araújo, do Republicanos; 

Jaildo de Oliveira Silva, do PCdoB; Marcelo Augusto da Eira Correa, do Partido 

Socialista Brasileiro (PSB); Luís Augusto Mitoso Júnior, do Partido Trabalhista 

Brasileiro (PTB); David Valente Reis, Manoel Eduardo dos Santos Assis, Alonso 

Oliveira de Souza e Marcel Alexandre da Silva, do Avante; Raiff Matos Silva 

Vasconcelos, do Democracia Cristã (DC); Roberto Sabino Rodrigues, do Podemos; 

Robson da Silva Teixeira e Rosivaldo Oliveira Cordovil, do Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB); Thaysa Lippy Silva de Souza e Jander de Melo 

Lobato, do Progressistas (PP). JUSTIFICADA a ausência do vereador Lissandro 

Breval Santiago, do Avante. Havendo quórum regimental e invocando a proteção 

de Deus, o Presidente declarou aberta a reunião, e na sequência, fez alusão ao Dia 

Internacional da Mulher, que seria celebrado no dia seguinte; de igual modo, ao Março 

Lilás, referenciando a vereadora Yomara Lins, que estava secretariando os trabalhos. 

Após, a secretária fez a leitura da Ata da sessão ordinária do dia seis de março do 
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ano em curso. Em seguida, o Presidente passou os trabalhos para o GRANDE 

EXPEDIENTE, anunciando a ordem dos blocos e os vereadores inscritos. Em 

Questão de Ordem, o vereador Bessa indagou a Mesa se já havia sido feita a 

inclusão dos três vereadores que fariam parte do bloco do partido Solidariedade, em 

razão da readequação do tempo. O Presidente informou que na semana vindoura 

seria realizada nova composição dos blocos. O primeiro orador, vereador Dione 

Carvalho, defendeu a sua indicação à Prefeitura de Manaus, para a construção de 

um hospital municipal, que seria o primeiro da região Norte, apresentando vídeo sobre 

a estrutura física do modelo em Uberlândia, considerado um dos mais eficientes do 

país. Por fim, o orador pediu o apoio de seus pares para a aprovação da matéria em 

questão. O segundo orador, vereador Raiff Matos, defendeu a relevância de sua 

indicação à Prefeitura de Manaus, para criação do Centro de Tratamento do Diabetes, 

no sentido de centralizar os cuidados relativos à doença, como já vinha sendo feito 

em outras cidades brasileiras. O orador divulgou que a Secretaria Municipal de Saúde 

– Semsa tinha cento e um mil pacientes cadastrados, e dentre eles, mais de trezentos 

amputados, frisando que o Brasil era o sexto país em incidência da diabetes no mundo 

e o primeiro na América Latina. Foi aparteado pelos vereadores Raulzinho e Elan 

Alencar. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e finalizando, declarou que o 

objetivo de sua indicação era melhorar a vida dos portadores de diabetes; e oficializou, 

ainda, um projeto de lei, de sua autoria, instituindo campanha de prevenção às 

amputações em pacientes diabéticos. O terceiro orador, vereador Éverton Assis, 

manifestou-se a respeito dos riscos, perigos e acidentes nas principais vias principais 

de Manaus, citando o acidente que havia acontecido, no último final de semana, na 

Avenida do Turismo. O orador falou sobre o aumento de acidentes desde o ano de 

dois mil e um, que perfaziam oitenta e sete por cento, assegurando que os radares 

eram fundamentais para minimizar os acidentes e, consequentemente, as mortes no 

trânsito da capital. Foi aparteado pelos vereadores William Alemão, Diego Afonso, 

Wallace Oliveira, Prof. Samuel, Elan Alencar e Jander Lobato. Retomando a 

palavra, acolheu os apartes, e falou da importância da ação integrada do Instituto 

Municipal de Mobilidade Urbana – Immu e Departamento Estadual de Trânsito do 

Amazonas – Detran/AM para redução de acidentes. O quarto orador, vereador 

Marcelo Serafim, fez alusão ao Dia Internacional da Mulher, alertando a todos sobre 

o crescimento dos casos de violência contra a mulher, e citando o assassinato da 

presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, vereadora Yany Brena. O orador falou 

sobre a necessidade de as mulheres se conscientizarem sobre a importância da 

denúncia, nos primeiros sinais de violência, para que não se tornassem mais um 

número na quantidade de feminicídios. Foi aparteado pelos vereadores Roberto 

Sabino, Wallace Oliveira, Diego Afonso, Jander Lobato, Sassá da Construção 

Civil, Yomara Lins, Thaysa Lippy, Mitoso, Prof.ª Jacqueline e Daniel 

Vasconcelos. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e, concluindo, agradeceu 

a benevolência da Mesa. O Presidente registrou a presença, na Casa, da atleta 
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Ketlen Vieira, dando-lhe boas-vindas. O quinto orador, vereador Bessa, discorreu 

sobre os seus projetos de lei de sustentabilidade ambiental para substituição das 

lâmpadas elétricas por fotovoltaicas e de substituição da frota de táxi para veículos 

elétricos, ressaltando que a capital precisava se destacar no cenário mundial na 

questão, a fim de captar recursos dos países que estavam interessados em investir 

na Amazônia. O orador informou, em seguida, que havia enviado indicação ao 

Governo do Estado, para a isenção do pagamento do Imposto sobre a Propriedade 

de Veículos Automotores – IPVA dos veículos que utilizassem energia sustentável; de 

igual modo, que os híbridos, isentos por seis meses. Foi aparteado pelos vereadores 

Wiliam Alemão e Kennedy Marques. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e 

considerou de extrema importância que os projetos saíssem do papel. O vereador 

João Carlos assumiu a presidência da Mesa. O sexto orador, vereador Rodrigo 

Guedes, criticou o aumento da taxa do IPTU, principalmente pela falta de informação 

antecipada, por parte da Prefeitura de Manaus, salientando que os manauaras foram 

surpreendidos com valores exorbitantes em relação ao ano anterior. O orador lembrou 

da realização de uma audiência pública, no ano anterior, presidida pelo vereador 

Lissandro Breval, na qual, os técnicos da Prefeitura não explicaram a razão para o 

aumento da previsão orçamentária, contudo, a questão estava esclarecida, por meio 

da atualização da base de cálculo do supracitado imposto, com base nas imagens 

aéreas, considerando um desrespeito com a população manauara, informando, ainda, 

que estava fazendo um requerimento solicitando a presença, na Casa, do secretário 

municipal de Finanças e Tecnologia da Informação – Semef, Clécio Freire, para que 

prestasse esclarecimentos sobre o aumento do valor cobrado. Foi aparteado pelos 

vereadores William Alemão, Capitão Carpê, Thaysa Lippy e Roberto Sabino. 

Retomando a palavra, acolheu os apartes, e, encerrando a sua fala, considerou a 

cobrança desumana, pedindo que a Prefeitura de Manaus revisse seu 

posicionamento. O sétimo orador, vereador Sassá da Construção Civil, apresentou 

requerimento para a criação de uma Frente Parlamentar na Casa, para acompanhar 

o movimento da população que se manifestava contra a instalação dos medidores 

aéreos da Amazonas Energia, no sentido de garantir que as mobilizações populares 

fossem pacificas, pedindo a adesão dos seus pares. O orador pontuou que os 

aparelhos começaram a ser instalados no ano de dois mil e vinte, com a possível 

autorização das autoridades municipais da gestão municipal anterior, devendo o fato 

ser investigado, ressaltando que, no dia anterior, as manifestações ganharam o apoio 

do governador do Estado, e já contavam com o do prefeito de Manaus. Foi aparteado 

pelos vereadores Rodrigo Guedes e Ivo Neto. Retomando a palavra, acolheu os 

apartes, e reafirmou que a população desaprovava os medidores. O vereador Caio 

André reassumiu a presidência da Mesa e registrou a presença do secretário 

executivo de Estado de Governo, Bernardo Monteiro de Paula, no plenário, dando-lhe 

boas-vindas. O oitavo orador, vereador Mitoso, parabenizou o secretário Bernardo, 

e, em seguida, registrou que o projeto de lei dispondo sobre a concessão de auxílio 
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aluguel, como benefício social para mulheres vítimas de violência doméstica, que teve 

um parecer desfavorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, foi 

aprovado no município de São Paulo, sugerindo que a Casa trouxesse um 

constitucionalista de renome, para dar instruções aos parlamentares, e, em especial, 

à Procuradoria da Casa sobre o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que 

poderiam legislar sobre questões como a relatada. Ao final, disse que faria indicação 

ao Governo do Estado, conforme sugestão do vereador Marcelo Serafim, para a 

implementação do supracitado auxílio, informando que estava preparando uma 

contra-argumentação ao parecer contrário da comissão, e ressaltando que o artigo 

terceiro do projeto dispunha que o valor do benefício e o prazo de concessão seriam 

definidos em lei complementar. O vereador Capitão Carpê assumiu a direção dos 

trabalhos. O nono orador, vereador Jander Lobato, fez um relatório sobre as visitas 

que realizou, na semana anterior, às comunidades de Aliança com Deus, Cidade de 

Deus, Raio de Sol, Val Paraíso II e no Cidade Nova. O orador informou que fez um 

requerimento à Águas de Manaus para o fornecimento de água à comunidade Raio 

de Sol; solicitou à Prefeitura de Manaus a construção de uma nova ponte no Morro da 

Catita, no Val Paraíso II – divulgando imagem da estrutura atual totalmente danificada 

– acrescentando, ainda, que havia obtido informação do secretário executivo da 

Defesa Civil de Manaus de que os trabalhos começariam no dia em curso; de igual 

modo, pediu serviços de infraestrutura para revitalizar os campos dos núcleos 21 e 22 

do bairro Cidade Nova, que necessitavam de limpeza e instalação de energia, 

agradecendo ao secretário municipal de Limpeza Urbana, Sabá Reis, pela solicitude. 

O décimo orador, vereador Wallace Oliveira, reverberou a denúncia de que escolas 

particulares estavam exigindo carteira de vacinação atualizada contra a covid-19, para 

a matrícula das crianças, apontando o uso indevido da Lei n. 528/2022, que não 

mencionava a obrigatoriedade. Ao final, o orador disse que encaminhou a demanda à 

Comissão de Educação da Casa, para que tomasse providências enérgicas e céleres, 

reforçando o seu posicionamento de atuação em busca da resolução dos problemas 

da sociedade. O décimo primeiro orador, vereador Marcel Alexandre, defendeu a 

importância do projeto de lei que apresentaria à Casa, visando à alteração da Lei n. 

459/1998, que dispunha sobre a transmissão “inter vivos” de bens imóveis, no sentido 

de que o contribuinte pudesse calcular e recorrer ao Supremo Tribunal Federal – STF 

para o pagamento do imposto com base no valor da transação do imóvel, e se o fisco 

entendesse que o valor não era condizente com o do mercado deveria instaurar 

processo administrativo para o arbitramento do cálculo do imposto, assegurando ao 

contribuinte o direito de defesa. O orador explicou que o município não poderia arbitrar 

previamente na base de cálculo do supracitado imposto, como valor de referência, de 

forma unilateral, como estava sendo feito em Manaus, haja vista, que estava aplicando 

o valor venal como referência, desconsiderando o que constava no documento de 

compra. Por fim, pediu o apoio de seus pares para a aprovação da matéria.  Nada 

mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão às doze horas. E, para 
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que conste, eu, ............................................... (Jacqueline Pinheiro de Lima), lavrei 

a presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada nos termos do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Manaus. 
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PODER LEGISLATIVO

ASSINATURAS DIGITAIS
ANA MARIA DOS SANTOS ROCHA - TÉCNICO(A) EM TAQUIGRAFIA - 634.586.752-72 EM 10/03/2023 12:57:31
JACQUELINE PINHEIRO DE LIMA - TÉCNICO(A) EM TAQUIGRAFIA - 201.310.202-00 EM 10/03/2023 13:00:57
YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES - VEREADOR(A) - 320.732.672-20 EM 13/03/2023 09:20:32
JOAO CARLOS DOS SANTOS MELLO - VEREADOR(A) - 074.890.987-77 EM 13/03/2023 09:21:38
EVERTON ASSIS DOS SANTOS - VEREADOR(A) - 445.757.002-82 EM 13/03/2023 09:51:37
CARMEM GLORIA ALMEIDA CARRATTE - VEREADOR(A) - 115.263.602-25 EM 13/03/2023 09:56:36
ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL - VEREADOR(A) - 335.368.562-68 EM 13/03/2023 12:08:40
CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - PRESIDENTE - 641.056.792-87 EM 13/03/2023 13:09:14
FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE - VEREADOR(A) - 715.424.852-15 EM 14/03/2023 10:11:51
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