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IRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 15/3/2023 

Reunião Ordinária do dia 14 de março de 2023 
Presidente: vereador Caio André Pinheiro de Oliveira    

Secretário-Geral: vereador João Carlos dos Santos Mello 

 

No dia catorze 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, pelo vereador Éverton Assis dos Santos, do União Brasil (UB); 

secretariada pelo vereador João Carlos dos Santos Mello, do Republicanos (REP). 

PRESENTES, ainda, os vereadores Allan Campelo da Silva e Daniel Amaral 

Vasconcelos, do Partido Social Cristão (PSC); William Robert Lauschner, do 

Cidadania; Antônio Almeida Peixoto Filho, 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); 

Diego Roberto Afonso, 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); 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, Lissandro Breval Santiago, Manoel Eduardo dos Santos Assis, 

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

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

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

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

Melo Lobato, do Progressistas (PP); e Yomara Jesuína Lins Rodrigues, do Partido 

Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). JUSTIFICADA a ausência dos vereadores 

Elissandro Amorim Bessa, do SD; Francisco Carpegiane Veras de Andrade, do 

Republicanos; e Cícero Custódio da Silva, do PT. Havendo quórum regimental e 

invocando a proteção de Deus, o Presidente declarou aberta a reunião, e na 

sequência, o secretário, vereador João Carlos, leu a Ata da sessão ordinária do dia 

treze de março do ano em curso. Em seguida, o Presidente passou os trabalhos 

para a ORDEM DO DIA, informando que seria apreciado o Projeto de Lei n. 

110/2023, de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o Poder Executivo a 
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contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A., com a garantia da União”. 

Na PAUTA, discutiram os Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, 

Justiça e Redação; e de Finanças, Economia e Orçamento ao Projeto de Lei n. 

110/2023, os vereadores Rodrigo Guedes, Gilmar Nascimento e William Alemão; 

tendo o primeiro, encaminhado o voto contrário aos Pareceres e à matéria. Pela 

Ordem, o vereador Rodrigo Guedes invocou o parágrafo único do artigo 142 do 

Regimento Interno, para contestar a fala do vereador Gilmar Nascimento, 

esclarecendo que havia lido o projeto mais de uma vez, contudo o mesmo não 

especificava as ações que seriam executadas. Pela Ordem, o vereador Gilmar 

Nascimento explicou ao seu antecessor que não havia afirmado e presumido que 

talvez não tivesse lido e conseguido entender o artigo 1.º do citado projeto. 

Discutiram, ainda, a matéria, os vereadores Allan Campelo e Dione Carvalho. 

Pela Ordem, o vereador Rodrigo Guedes invocou, novamente, o parágrafo único 

do artigo 142 do Regimento Interno e manifestou surpresa pela fala do vereador 

Gilmar Nascimento de que não houve aumento no IPTU. O Presidente pediu ao 

vereador que se ativesse ao objeto do pedido de ordem, salientando que não 

gostaria de tolher a manifestação dos vereadores. Pela Ordem, o vereador Rodrigo 

Guedes reafirmou que fez a leitura do projeto, solicitando que a Prefeitura 

divulgasse para população os investimentos, de forma especificada; e declarou que 

a Casa deveria exigir transparência das ações do Executivo Municipal. O 

Presidente disse ao vereador que o mesmo teria oportunidade de votar no projeto, 

considerando inadequada a invocação do Regimento Interno, bem como, as ofensas 

dos vereadores aos seus pares. A seguir, foram aprovados, com o voto contrário 

do vereador Rodrigo Guedes, os Pareceres Favoráveis das Comissões de 

Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Economia e Orçamento ao Projeto 

de Lei n. 110/2023, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem 

n. 09/2023, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o 

Banco do Brasil S.A., com a garantia da União, e dá outras providências”. O 

supracitado projeto foi aprovado, com o voto contrário do vereador Rodrigo 

Guedes, em discussão única, e seguiu à sanção do Prefeito. Em seguida, o 

Presidente passou os trabalhos para o GRANDE EXPEDIENTE, anunciando os 

blocos e os vereadores inscritos. Em Questão de Ordem, o vereador Fransuá 

comunicou que, por determinação do prefeito David Almeida, estava prorrogado o 

prazo de pagamento da cota única e a primeira parcela do Imposto Predial e 

Territorial Urbano – IPTU para o dia trinta e um de março, com a manutenção de 

todos os benefícios, e que o sorteio dos veículos e outros prêmios aconteceria no 

dia doze de abril. O Presidente afirmou que era a notícia que o parlamento 

municipal aguardava. Pela Ordem, o vereador Rodrigo Guedes parabenizou a 

decisão da Prefeitura e pediu que a mesma fizesse um esforço de julgar todas as 

impugnações, antes do pagamento da cota única e primeira parcela. Em Questão 

de Ordem, o vereador William Alemão ratificou a importância do julgamento em 

tempo hábil das impugnações e prorrogação do prazo, caso não fosse possível 

concluir as análises, salientando que a ampliação de quinze dias ajudava bastante. 

O primeiro orador, vereador Lissandro Breval, manifestou-se sobre o formato de 
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segurança utilizado em Mogi das Cruzes, São Paulo, para conter o número de 

assaltos a ônibus, como solução para a criminalidade enfrentada pelos usuários do 

transporte coletivo, salientando que o “Botão do Pânico” havia sido implementado 

em cinquenta veículos no citado município e já mostrava eficácia no combate à 

violência. Por fim, pediu a atenção da Casa para o seu projeto de lei, que tramitava 

há mais de um ano, e pontuou a necessidade de discussões sobre o assunto com a 

secretaria municipal de Segurança Pública e Defesa Social e com a Guarda 

Municipal Metropolitana. Foi aparteado pelo vereador William Alemão. Retomando 

a palavra, acolheu o aparte, e, finalizando, ressaltou a importância da integração 

das forças para resguardar a segurança da população. O segundo orador, 

vereador Elan Alencar, reportou-se à tragédia ocorrida no bairro Jorge Teixeira, na 

capital, chamando a atenção para o fato de que vários bairros foram formados por 

meio de invasões, muitas vezes em áreas de risco. O orador manifestou o seu 

desejo de que o prefeito David Almeida obtivesse êxito na viagem que fez a Brasília, 

a fim de captar recursos para a construção de moradias e discorreu sobre a 

importância da implementação de políticas habitacionais, bem como, do 

levantamento e fiscalização do poder público em áreas que colocavam em risco a 

vida das pessoas. Foi aparteado pelos vereadores Roberto Sabino e Lissandro 

Breval. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e concluindo, falou sobre a 

situação climática da capital, frisando a necessidade de retirar as pessoas das áreas 

de risco, em decorrência da iminência de deslizamentos. O terceiro orador, 

vereador Marcel Alexandre, manifestou-se a respeito dos desafios decorrentes do 

inverno e verão amazônicos e da situação das pessoas que ocupavam áreas de 

risco na capital. O orador sugeriu que a Prefeitura viabilizasse, no período de crise, 

um efetivo para atender as demandas, por meio de uma ação coordenada das 

secretarias afins à questão, para atuarem com agilidade; e criticou a especulação 

nas áreas ocupadas, apelando à classe política para que se unisse, a fim de ajudar 

os cidadãos manauaras, que na hora da necessidade não refletiam sobre os riscos 

de ocupar uma área instável. Foi aparteado pelo vereador Raiff Matos. Retomando 

a palavra, acolheu o aparte, e, concluindo, afirmou que os chefes dos Executivos 

Estadual e Municipal foram céleres na tomada de ações em relação à citada 

tragédia, manifestando a sua confiança na disposição do prefeito David Almeida de 

trabalhar para tornar Manaus uma cidade melhor, motivo pelo qual, votou favorável 

ao pedido de autorização de empréstimo. O quarto orador, vereador Dione 

Carvalho, também se reportou à discussão em voga sobre a tragédia que 

aconteceu no Jorge Teixeira, e, enquanto presidente da Comissão de Habitação e 

Regularização Fundiária da Casa, afirmou que vinha abordando a questão das 

invasões, lembrando que quase havia morrido fazendo fiscalizações na Colônia 

Antônio Aleixo. O orador defendeu a importância da indicação que faria à Prefeitura 

de Manaus e, se possível, ao Governo do Estado, para implementação de um 

projeto que visava diminuir a quantidade de ocupações irregulares na cidade de 

Manaus. Finalizando, pontuou a necessidade de aumentar a quantidade de 

servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – Semmas, 

para intensificar a fiscalização. A quinta oradora, vereadora Prof.ª Jacqueline, 
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discorreu sobre a mudança da lei da laqueadura, que passou a vigorar no dia cinco 

de março, alterando de vinte e cinco para vinte e um anos a idade mínima para a 

realização dos procedimentos no país; concedendo o direito à mulher que tivesse 

dois ou mais filhos vivos, a partir dos dezoito anos; e dispensando o consentimento 

do cônjuge para autorização. Por fim, a oradora considerou um avanço na garantia 

de direitos sexuais e reprodutivos, frisando que ajudaria no controle familiar. O 

vereador Éverton Assis assumiu a direção dos trabalhos. O sexto orador, 

vereador Caio André, informou que havia conversado com os líderes do Prefeito 

sobre as inúmeras denúncias da população a respeito do aumento da taxa do IPTU, 

e solicitado que a Prefeitura desse explicações à população, por meio do parlamento 

municipal, a respeito do que, efetivamente, estava acontecendo, haja vista, que o 

mesmo não havia votado qualquer aumento de alíquota, no entanto, um grande 

número de edificações na cidade sofreram aumento real. Prosseguindo, manifestou 

sua felicidade pela disposição do secretário municipal de Finanças ter se 

comprometido a comparecer à Casa, a fim de prestar esclarecimentos sobre o 

assunto, de igual modo, pela prorrogação do prazo para recolhimento da parcela 

única e primeira parcela do imposto, mantendo todos os benefícios previstos 

anteriormente. Encerrando o seu discurso, explicou que os contribuintes não haviam 

se programado para o aumento em questão, que foi muito superior ao que 

normalmente acontecia, e portanto, a seu ver, quando a Prefeitura percebeu o 

aumento exponencial de alguns valores deveria ter oportunizado à população uma 

forma escalonada de pagamento, para que os contribuintes que pagavam 

regularmente continuassem a fazê-lo. O orador foi aparteado pelos vereadores 

Marcel Alexandre, Rodrigo Guedes, Roberto Sabino, Raulzinho, Kennedy 

Marques e William Alemão. Retomando a palavra, acolheu os apartes e encerrou 

o seu discurso. Em Questão de Ordem, o vereador Kennedy Marques fez menção 

ao Dia Nacional dos Animais, celebrado em catorze de março. O vereador Caio 

André reassumiu a presidência da Mesa. O sétimo orador, vereador Rodrigo 

Guedes, falou sobre a tragédia no bairro Jorge Teixeira e dos vários pontos de 

alagações na cidade, e, em seguida, questionou a falta de comunicação e 

transferência de cargo ao vice do prefeito David Almeida, que viajou a São Paulo, no 

último final de semana, salientando que o mesmo precisava ter acompanhado as 

situações que ocorreram, em decorrência das fortes chuvas. O parlamentar disse 

que esteve no local, assim como outros vereadores, e compreendeu o motivo da 

tragédia que aconteceu embaixo de um penhasco, salientando que as pessoas se 

submetiam à situação de risco, porque não tinham onde morar, e não deveriam ser 

criminalizadas. Continuando, destacou que a perda da cobertura vegetal da cidade 

de Manaus, em razão das edificações e empreendimentos mobiliários, fazia com 

que os terrenos perdessem a capacidade de absorção. Prosseguindo, rebateu a 

declaração do secretário-executivo da Defesa Civil de que a Prefeitura não tinha 

conhecimento da situação irregular das moradias, afirmando que a mesma poderia 

ter utilizado a tecnologia do drone – como fez para aumentar o IPTU – para fiscalizar 

as centenas de ocupações ilegais que estavam se proliferando na cidade e 

poderiam ser futuros locais de tragédias, pela falta de infraestrutura, citando a 
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estrada Tarumã, que estava sendo duplicada, afirmando que as ocupações 

deveriam ser combatidas nos seus nascedouros, por meio das tecnologias 

disponíveis ou atendendo as denúncias da população. Foi aparteado pelo vereador 

Dione Carvalho. Retomando a palavra, acolheu o aparte, e finalizando o seu 

discurso, reportou-se à fala do seu aparteante, pontuando que esteve na Vila 

Amazonas, no bairro Nossa Senhora das Graças, e o local deveria ser priorizado 

pela Secretaria Municipal de Infraestrutura – Seminf, visto que, as casas ficavam 

submersas quando chovia. O Presidente parabenizou o vereador Kennedy Marques 

pela luta incansável em defesa dos animais e informou que, a partir das dezesseis 

horas do dia em curso, seria inaugurado o “Espaço Pet” da Casa. Anunciou, em 

seguida, que a Câmara Municipal de Manaus disponibilizou um espaço para a 

arrecadação de roupas, calçados, água mineral e kits de higiene, a partir do corrente 

dia, de oito às dezesseis horas, para doações destinadas às famílias em situação de 

vulnerabilidade social e desabrigados das chuvas que atingiram a capital nos últimos 

dias e vitimou várias pessoas, pedindo o apoio de todos. Concluindo, a pedido do 

líder do Prefeito e do secretário municipal de Finanças, Clécio Freire, que estaria 

presente na Casa, no dia seguinte, solicitou que ao invés de recebê-lo às treze 

horas, no seio das Comissões, fosse às nove horas, no plenário da Casa. Em 

Questão de Ordem, o vereador Raiff Matos parabenizou o Presidente pela 

sensibilidade de fazer a arrecadação dos itens que seriam doados à população. O 

Presidente manifestou confiança no engajamento de toda a Casa. Em Questão de 

Ordem, o vereador William Alemão externou o seu contentamento pela presença 

dos representantes do Executivo na Casa, no dia seguinte, e disse que 

encaminharia doações às vítimas, feitas pelo Bloco das Piranhas e da Confraria do 

Roque, frisando que a sua empresa (Porão do Alemão) estava aberta para receber 

as doações de todos os profissionais de entretenimento, inclusive disponibilizando 

veículos para coleta. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a 

sessão às onze horas e trinta minutos. E, para 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. 

 

  

 
 

Caio André Pinheiro de Oliveira 
Presidente 
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Yomara Jesuína Lins Rodrigues  
Primeira Vice-Presidente 

 

João Carlos dos Santos Melo 
Secretário-Geral 

 
 

 
Éverton Assis dos Santos 
Segundo Vice-Presidente 

 

 
Carmem Glória Almeida Carratte 

Primeira Secretária 

 
Lissandro Breval Santiago 
Terceiro Vice-Presidente 

 

 
Jaildo de Oliveira Silva 

Segundo Secretário 

 
Rosivaldo Oliveira Cordovil  

Corregedor Geral 
 

 
Ivo Santos da Silva Neto  

Terceiro Secretário 

 
Francisco Carpegiane Veras de Andrade 

Ouvidor-Geral 

 

 
Ana Maria Rocha Veiga 

Chefe do Serviço de Atas 

 

 

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 48432C59000F5767 . CONSULTE EM https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador

2023.10000.10304.9.023075 (página 6)



PODER LEGISLATIVO

ASSINATURAS DIGITAIS
ANA MARIA DOS SANTOS ROCHA - TÉCNICO(A) EM TAQUIGRAFIA - 634.586.752-72 EM 22/03/2023 14:46:49
CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - PRESIDENTE - 641.056.792-87 EM 22/03/2023 15:26:42
LISSANDRO BREVAL SANTIAGO - VEREADOR(A) - 510.050.422-68 EM 23/03/2023 08:59:50
IVO SANTOS DA SILVA NETO - VEREADOR(A) - 516.531.682-34 EM 23/03/2023 09:08:34
EVERTON ASSIS DOS SANTOS - VEREADOR(A) - 445.757.002-82 EM 23/03/2023 10:07:28
JOAO CARLOS DOS SANTOS MELLO - VEREADOR(A) - 074.890.987-77 EM 23/03/2023 10:42:13
JACQUELINE PINHEIRO DE LIMA - TÉCNICO(A) EM TAQUIGRAFIA - 201.310.202-00 EM 23/03/2023 11:17:47
YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES - VEREADOR(A) - 320.732.672-20 EM 23/03/2023 11:41:20
CARMEM GLORIA ALMEIDA CARRATTE - VEREADOR(A) - 115.263.602-25 EM 23/03/2023 12:01:06
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