
 

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

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

 

DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 28/3/2022 

Reunião Ordinária do dia 23 de março de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

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

quinze minutos, realizou-se a sessão ordinária híbrida 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 Wallace Fernandes de Oliveira, do PROS; e, 

eventualmente, pela vereadora Carmem Glória Almeida Carratte, do Partido Liberal 

(PL); tendo esta última, também secretariado os trabalhos. PRESENTES, ainda, os 

vereadores Allan Campelo da Silva, Caio André Pinheiro de Oliveira, Daniel Amaral 

Vasconcelos e Rodrigo Guedes Oliveira de Araújo, do Partido Social Cristão 

(PSC); Maria Jacqueline Coelho Pinheiro, do Podemos (PODE); Antônio Almeida 

Peixoto Filho, do Partido Trabalhista Cristão (PTC); Cícero Custódio da Silva, do 

Partido dos Trabalhadores (PT); David Valente Reis, Lissandro Breval Santiago, 

Manoel Eduardo dos Santos Assis e Wanderley Caldeira Monteiro, do Avante; 

Diego Roberto Afonso, do Partido Social Liberal (PSL); Dione Carvalho dos 

Santos, Ivo Santos da Silva Neto e Joelson Sales Silva, do Patriota; João Kennedy 

de Lima Marques, do Partido da Mobilização Nacional (PMN); Elan Martins de 

Alencar, do PROS; Francisco Carpegiane Veras de Andrade, João Carlos dos 

Santos Mello e Márcio José Maia Tavares, do Republicanos (REP); François Vieira 

da Silva Matos, do Partido Verde (PV); Jaildo de Oliveira Silva, do Partido 

Comunista do Brasil (PCdoB); Jander de Melo Lobato e Luís Augusto Mitoso 

Júnior, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB); Marcelo Augusto da Eira Correa, do 

Partido Socialista Brasileiro (PSB); Raiff Matos Silva Vasconcelos, do Democracia 

Cristã (DC); Robson da Silva Teixeira e Rosivaldo Oliveira Cordovil, do Partido da 

Social Democracia Brasileira (PSDB); Gilmar de Oliveira Nascimento, do 

Democratas (DEM); Thaysa Lippy Silva de Souza, do Progressistas (PP); William 

Robert Lauschner, do Cidadania; e Amom Mandel Lins Filho e Marcel Alexandre 

da Silva (Sem Partido). JUSTIFICADA a ausência dos vereadores Elissandro 

Amorim Bessa, do SD; Eduardo Assunção Alfaia, do PMN; Éverton Assis dos 

Santos, do PSL; Samuel da Costa Monteiro, do PL; Rosinaldo Ferreira da Silva, do 

PMN; e Yomara Jesuína Lins Rodrigues, do PRTB. Havendo quórum regimental 

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

sequência, a secretária, vereadora Glória Carratte, leu a Ata da sessão ordinária do 

dia vinte e dois de março do ano em curso. Pela Ordem, o vereador Marcelo 

Serafim solicitou a inversão de Pauta. Após, o Presidente submeteu ao Plenário a 

votação da inversão de pauta, que foi aprovada pelos vereadores que se 
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encontravam de forma presencial e virtual. Em seguida, suspendeu os trabalhos por 

dois minutos, para que a Diretoria Legislativa disponibilizasse a pauta à Mesa e aos 

vereadores. Na reabertura, às nove horas e dezoito minutos, o Presidente passou 

os trabalhos para a ORDEM DO DIA.  Na PAUTA, foram aprovados os Pareceres 

Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, 

Economia e Orçamento ao Projeto de Lei n. 055/2022, de autoria do Executivo 

Municipal, capeado pela Mensagem n. 011/2022, que “Autoriza a Administração 

Municipal a realizar a concessão de serviços de implantação, operação e 

manutenção de mini usinas fotovoltaicas para geração de energia distribuída às 

unidades consumidoras da Prefeitura de Manaus, e dá outras providências”. O 

supracitado projeto foi aprovado, em discussão única, e seguiu à sanção do 

Prefeito. Discutiu os Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, 

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

062/2022, o vereador Mitoso. A seguir, foram aprovados os Pareceres 

Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, 

Economia e Orçamento ao Projeto de Lei n. 062/2022, de autoria do Executivo 

Municipal, capeado pela Mensagem n. 012/2022, que “Altera a Lei n. 2.829, de 30 

de dezembro de 2021, que dispõe sobre a autorização do Poder Executivo Municipal 

para promover campanha anual de incentivo ao pagamento do Imposto Sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, por contribuinte pessoa física, 

mediante realização de sorteios de prêmios, e dá outras providências”. O 

supracitado projeto foi aprovado, em discussão única, e seguiu à sanção do 

Prefeito. Foi lido, para conhecimento dos vereadores, o Ofício n. 333/GP, que 

deliberava pela aposição de Veto Parcial ao Projeto de Lei n. 142/2021, de 

autoria da vereadora Yomara Lins, que "Dispõe sobre a instituição do Programa 

Municipal de Compostagem de Resíduos Orgânicos”. O supracitado veto tomou o n. 

015/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Foi deliberado, 

tomou o n. 414/2021 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o 

Projeto de Lei, de autoria do vereador Fransuá, que “Institui a Campanha 

Permanente de Conscientização sobre Castração de Animais, no âmbito do 

município de Manaus, e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 

567/2021 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de 

Lei, de autoria do vereador Rodrigo Guedes, que “Altera dispositivos da Lei n. 167, 

de 13 de setembro de 2005, e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 

639/2021 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de 

Lei, de autoria do vereador Rosinaldo Bual, que “Dispõe sobre a denominação da 

praça localizada na Avenida Oscar Borel, esquina com a Rua Vinte e Três de 

Dezembro e Rua São José, no bairro Compensa 2, como Praça Padre Albano 

Ignacio Ternus”. Foi deliberado, tomou o n. 645/2021 e seguiu à Comissão de 

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

Mandel, que “Institui sistema de proteção, respeito e cuidado aos pais de 

natimortos e com óbito fetal nas unidades de saúde credenciadas no Sistema Único 

de Saúde – SUS e da rede privada do município de Manaus, e dá outras 

providências”. Foi deliberado, tomou o n. 675/2021 e seguiu à Comissão de 
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Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria da vereadora Thaysa 

Lippy, que “Dispõe sobre a prioridade de matrícula e de transferência às crianças e 

adolescentes, que estejam sob a guarda de mulheres vítimas de violência doméstica 

e familiar, nas creches e escolas municipais de ensino infantil e fundamental de 

Manaus”. Foi deliberado, tomou o n. 681/2021 e seguiu à Comissão de 

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

Alexandre, que “Considera de Utilidade Pública a Associação Força Amigos do 

Brasil - FAB na cidade de Manaus, e dá outras providências”. Foi deliberado, 

tomou o n. 014/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o 

Projeto de Lei, de autoria do vereador Wallace Oliveira, que “Dispõe sobre a 

instituição do prontuário eletrônico, da carteira de vacinação digital e do atestado 

eletrônico municipal de vacinação no âmbito de Manaus, e dá outras providências”. 

Foi deliberado, tomou o n. 009/2022 e seguiu à Comissão Especial de Comendas, 

o Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do vereador Eduardo Assis, que 

“Concede a Medalha de Ouro Cidade de Manaus ao senhor Aniello Miranda Aufiero, 

advogado e professor de Direito do Curso Preparatório Aufiero”. Foi deliberado, 

tomou o n. 002/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o 

Projeto de Resolução, de autoria da Mesa Diretora, que “Aprova a Programação 

de Investimentos do Executivo Municipal, para o exercício de 2022”. Foi deliberado, 

tomou o n. 003/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o 

Projeto de Resolução, de autoria da Mesa Diretora, que “Institui, no âmbito da 

Câmara Municipal de Manaus, o Planejamento Estratégico 2023 a 2027, e dá outras 

providências”. Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Habitação e 

Regularização Fundiária Urbana ao Projeto de Lei n. 060/2021, de autoria da 

vereadora Prof.ª Jacqueline, que “Estabelece cota para mulheres em situação de 

violência doméstica e para famílias chefiadas por mulheres na aquisição de imóveis 

construídos pelos Programas Habitacionais de Interesse Social, financiados pela 

Prefeitura Municipal de Manaus, e dá outras providências”. O supracitado projeto 

seguiu à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Foi aprovado o Parecer 

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

098/2021, de autoria do vereador Márcio Tavares, que “Dispõe sobre ações de 

controle e prevenção da Tuberculose no município de Manaus, após Ministério da 

Saúde informar que o Amazonas tem a maior taxa de incidência de tuberculose do 

país com 64,8 casos por 100 mil habitantes em 2020”. O supracitado projeto seguiu 

à Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Foi retirado de pauta, em razão 

da ausência do autor, o Projeto de Lei n. 272/2019, de autoria do vereador Bessa, 

que “Dispõe sobre a acessibilidade do site Sistema Nacional de Regulação 

(Sisreg)”. Foi aprovado, em segunda discussão, e seguiu à sanção do Prefeito, o 

Projeto de Lei n. 544/2021, de autoria da vereadora Prof.ª Jacqueline, que 

“Considera de Utilidade Pública a Associação dos Ativistas de Proteção Animal e 

Ambiental do Estado do Amazonas – Anjos de Rua Manaus”. Foi aprovado o 

Parecer Favorável da Comissão de Educação à Emenda 001 ao Projeto de Lei n. 

169/2021, de autoria do vereador Raiff Matos, subscrito pela vereadora Yomara 

Lins, que “Estabelece aos estudantes das Redes Pública e Privada de Ensino do 
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município de Manaus – AM o direito ao aprendizado da Língua Portuguesa, de 

acordo com a Norma Culta e as orientações legais de ensino, e dá outras 

providências”. O supracitado projeto foi aprovado, em segunda discussão, e 

seguiu à sanção do Prefeito. Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão 

Especial de Comendas ao Projeto de Decreto Legislativo n. 007/2022, de autoria 

do vereador Allan Campelo, que “Concede a Medalha de Ouro Cidade de Manaus 

à senhora Alessandra Campelo da Silva”. Discutiram o Projeto de Decreto 

Legislativo n. 007/2022, em discussão única, os vereadores Caio André, Allan 

Campelo, Marcel Alexandre, Joelson Silva, Jander Lobato, Glória Carratte, 

Peixoto e Daniel Vasconcelos. Pela Ordem, pediram suas subscrições à 

matéria, os vereadores Marcel Alexandre, Joelson Silva, Jander Lobato, Glória 

Carratte, Daniel Vasconcelos, Caio André, Rosivaldo Cordovil e Wallace 

Oliveira; tendo sido acatadas pelo autor. A seguir, o supracitado projeto foi 

aprovado, em discussão única, e promulgado, transformando-se no Decreto 

Legislativo n. 564, de 23 de março de 2022. Foram deferidas as Indicações n. 

130 a 132/2022. Foi deferida, ainda, com pedido de destaque, a Indicação n. 

129/2022, de autoria do vereador William Alemão, que “Indica ao Senhor Prefeito 

nos termos regimentais, que seja realizada a inscrição da Prefeitura de Manaus, no 

novo Portal Federativo do Brasil”; e aprovado o Requerimento n. 5.095/2021, de 

autoria do vereador Amom Mandel. Exaurida a Pauta, o Presidente passou os 

trabalhos para o PEQUENO EXPEDIENTE, anunciando os inscritos. O primeiro 

orador, vereador Ivo Neto, registrou a sua participação, no dia em curso, na 

cerimônia de assinatura da ordem de serviço das obras de reforma do Mercado 

Municipal Carneiro da Mota, localizado no bairro Morro da Liberdade, realizada pela 

Prefeitura Municipal de Manaus, parabenizando o prefeito David Almeida; o 

secretário municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal, 

Renato Júnior; e o secretário municipal de Limpeza Pública, Sabá Reis, pela 

iniciativa. O segundo orador, vereador Sassá da Construção Civil, falou sobre a 

falta de assiduidade de alguns parlamentares, e pediu ao líder do Prefeito na Casa, 

vereador Marcelo Serafim que fizesse uma reunião e pautasse o assunto, a fim de 

que o parlamento não fosse rechaçado pela imprensa e pela sociedade. O orador 

reforçou a importância dos empregos dos trabalhadores do Distrito Industrial, 

ressaltando que muitos seriam prejudicados, se o decreto anunciado pelo governo 

federal não fosse publicado; e alertou a todos, para o fato de que, após o dia vinte e 

oito do mês corrente, caso não acontecesse a publicação do decreto prometido pelo 

governo federal, os trabalhadores do DI fariam uma paralização geral, hipotecando o 

seu apoio à mesma. Por fim, ratificou que sempre lutaria em defesa das causas 

trabalhistas, e seria fiel ao Partido dos Trabalhadores – PT. Pela Ordem, o vereador 

Raiff Matos comunicou que o governador Wilson Lima acabara de anunciar a 

desobrigação da máscara facial em ambientes abertos e fechados, face à 

diminuição de casos da covid-19, devido ao índice de vacinação. O Presidente 

parabenizou os vereadores Raiff Matos, pela diligência em divulgar o anúncio; e 

Sassá da Construção Civil, pelo posicionamento responsável em relação à conduta 

dos vereadores. Em seguida, enalteceu o trabalho do vereador Mitoso, na direção 
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do Manaus Futebol Clube, afirmando que o mesmo ficaria na história do esporte 

local. O terceiro orador, vereador Mitoso, agradeceu a deferência do Presidente, 

manifestando o seu respeito e a sua admiração ao mesmo. Discorreu, inicialmente, 

sobre o “apagão” da internet, no dia anterior, que afetou diversos serviços na cidade 

de Manaus, e lembrou que o parlamento vinha cobrando, insistentemente, ações 

proativas para resolver a questão. O orador chamou a atenção de todos para um 

relatório divulgado pela Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, que 

colocava o Amazonas, com um dos piores estados na prestação do serviço no 

Brasil; e declarou que não havia recebido resposta do Requerimento n.6.464, de sua 

autoria, encaminhado em outubro do ano anterior, à Anatel, que continha solicitação 

ao ministro Fábio Farias, para a inclusão dos municípios do Estado do Amazonas, 

no programa Wi-fi Brasil, considerando a parceria do Ministério das Comunicações 

com o Banco do Brasil e com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas - Sebrae, para ampliar o atendimento do citado programa em todo o país; 

bem como, providências para a melhoria da qualidade da internet em Manaus, a 

partir da implementação de ações previstas pelos programas Norte Conectado e 

Amazônia Integrada e Sustentável. Ao final, disse que iria protocolar na Casa, o 

pedido de uma Audiência Pública para debater o péssimo serviço de internet 

prestado em Manaus e no Amazonas, com a participação Ministério Público Federal 

do Amazonas, Gerência Regional da Anatel para o Amazonas, Instituto de Defesa 

do Consumidor do Amazonas – Procon/AM, Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano, e representantes das empresas de telefonia móvel e 

internet que atuavam na capital amazonense. O Presidente ratificou as palavras do 

vereador Mitoso. O quarto orador, vereador Kennedy Marques, pronunciou-se a 

respeito do artigo 23 do Plano Diretor Urbano e Ambiental do Município de Manaus, 

no seu capítulo VII, “Do uso e ocupação do solo urbano “, ressaltando que seria 

importante que as construções verticais fossem incentivadas pelo poder público, em 

defesa do meio ambiente e do crescimento ordenado da cidade, como acontecia nos 

países de primeiro mundo.  O orador disse que iria apresentar uma indicação do 

Executivo Municipal, para que fizesse um planejamento para as futuras habitações; 

de igual ao modo, ao governo do Estado, para o crescimento adequado da cidade 

de Manaus. O Presidente parabenizou o discursante, pela relevância do tema. O 

quinto orador, vereador William Alemão, apresentou imagem de um muro ao lado 

do Cemitério Santa Helena, e questionou a retirada das árvores que existiam no 

local e ancoravam o barranco onde estada situado o muro, informando que enviaria 

um requerimento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – 

Semmas, pedindo explicações sobre o serviço realizado, que, a seu ver, era 

totalmente equivocado e injustificável. O sexto orador, vereador Peixoto, defendeu 

a relevância social do projeto de lei, de sua autoria, que havia protocolado, no dia 

anterior, na Diretoria Legislativa da Casa, e tratava, especificava e normatizava os 

espaços pet friendley no município de Manaus. O orador fez a leitura do caput e 

justificativa do referido, ressaltando que sessenta e um por cento dos brasileiros 

consideravam os seus animais de estimação como parte de suas famílias, e 

deixavam de frequentar lugares que não aceitavam os pets. Concluindo, pediu o 
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apoio dos seus pares, para a apreciação e aprovação da matéria. A vereadora 

Glória Carratte assumiu a direção dos trabalhos. O sétimo orador, vereador 

Wallace Oliveira, reportou-se ao assunto que havia abordado, na sessão anterior, 

acerca do estacionamento irregular de carretas, na avenida Torquato Tapajós, que 

estavam descarregando produtos no supermercado Nova Era, afirmando que, por 

intermédio dos vereadores William Alemão e Rodrigo Guedes, conseguiu entrar em 

contato com o superintendente do grupo, Marcelo Gastaldi, que se colocou à 

disposição para resolver o problema, e se desculpou pelo transtorno que os veículos 

haviam causado. Finalizando, o orador elogiou o comportamento do 

superintendente, afirmando que quando os parlamentares repercutiam os 

problemas, tencionavam a resolução dos mesmos, e agradeceu ao superintendente 

pela receptividade e o encaminhamento que seria dado à questão. O vereador 

Wallace Oliveira reassumiu a presidência da Mesa. O oitavo orador, vereador 

Caio André, prestou contas acerca das providências tomadas em relação à 

transferência da menina Clara, solicitada pelo vereador Rodrigo Guedes, frisando 

que entrou em contato com o titular da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas 

– SES/AM, mas devido ao “apagão” da internet, no dia anterior, não foi possível 

realizá-la, no entanto, ela teria toda a assistência necessária, por parte do governo 

do Estado. Continuando, disse que o decreto anunciado pelo governador Wilson 

Lima nas mídias sociais seria publicado no dia em curso, liberando o uso de 

máscaras de proteção em todos os ambientes na cidade de Manaus e no Estado do 

Amazonas, graças à vacinação em massa, principalmente na capital. Por fim, 

requereu, verbalmente, à presidência da Casa, que as sessões voltassem a ser, tão-

somente presenciais, em razão do decreto, e preferencialmente, a partir do início da 

semana vindoura. Pela Ordem, o vereador Jaildo Oliveira fez coro à fala do 

discursante, requerendo, na condição de Corregedor-Geral da Casa, o fim das 

sessões virtuais, em razão do decreto estadual. O Presidente acatou o pedido 

verbal e orientou ao questionante, que o encaminhasse formalmente, para os 

encaminhamentos legais, manifestando o seu apoio à propositura. Em Questão de 

Ordem, o vereador Dione Carvalho registrou informações sobre o caso da criança, 

abordado pelo vereador Rodrigo Guedes, no dia anterior. Em Questão de Ordem, o 

vereador Sassá da Construção Civil reforçou o pedido do vereador Jaildo Oliveira. 

O nono orador, vereador Rodrigo Guedes, reforçou e fundamentou o pedido para 

o fim das sessões virtuais; falou de sua assiduidade e da ausência de quórum nas 

reuniões da Casa, e declarou que não havia abordado o assunto, para que não 

fosse mal interpretado. O orador asseverou que como representantes populares, 

todos deveriam dar o exemplo, para que a iniciativa fosse, inclusive, copiada por 

outros poderes, de forma que o Presidente da Casa deveria instituir, urgentemente, 

o restabelecimento das sessões presenciais, registrando a aquiescência de alguns 

vereadores presentes. Encerrando o seu discurso, agradeceu aos vereadores Caio 

André, Dione Carvalho e Mitoso, pela atuação em favor da menina Clara, 

lamentando o estado da mesma, que estava na Unidade de Tratamento Intensivo – 

UTI, pedindo aos seus pares que, constatada a possibilidade clínica, a transferência 

fosse realizada, para que, com a ajuda de Deus, a vida da menina fosse salva. O 
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Presidente pontuou que a ferramenta remota teve a sua devida importância, 

especialmente no auge da pandemia, haja vista que possibilitou o funcionamento da 

Casa, para a deliberação das proposituras de prevenção e combate à covid-19, 

destacando o zelo do Presidente da Casa, vereador David Reis, com a saúde de 

todos, e posicionando-se a favor do fim das sessões on-line, face ao decreto 

estadual. O décimo orador, vereador Márcio Tavares, manifestou-se sobre o 

“apagão” da internet, chamado “Manaus Off”, cuja causa até aquele momento não 

era conhecida, informando que a empresa Claro já tinha sido notificada pelo 

Procon/AM, em relação ao problema, e aguardava o prazo de dez dias para a 

resolução do mesmo. O orador falou que milhares de consumidores foram 

prejudicados, pois sofreram danos significativos e incalculáveis, tanto no acesso, 

quanto nas relações comerciais, questionando até quando o problema iria se repetir. 

Falou, ainda, que a Comissão de Defesa do Consumidor da Casa – Comdec iria 

propor ao Ministério Público, que procedesse ação coletiva de ressarcimento aos 

consumidores, independentemente do tamanho do dano causado, visando à 

melhoria do serviço em questão. Por último, disponibilizou o whatsapp da comissão 

para reclamações. O Presidente parabenizou o discursante, pelo excelente trabalho 

que vinha desenvolvendo, à frente da Comdec. O décimo segundo orador, 

vereador Dione Carvalho, registrou os dezoito anos de existência da Associação 

dos Pais e Amigos e Pais de Crianças Cardiopatas do Estado do Amazonas – 

Apacc/AM, no dia vinte do mês em curso; e, apresentou um vídeo institucional, como 

forma de gratidão a Deus e a todas as famílias das crianças cardiopatas. Ao final, 

agradeceu ao governador Wilson Lima; ao prefeito David Almeida, e aos vereadores 

das legislaturas anteriores e da atual, pelo apoio à instituição. O décimo terceiro 

orador, vereador Jander Lobato, parabenizou o seu antecessor, pelo brilhante 

trabalho à frente da Apaac/AM; falou da visita que tinha feito à instituição; e ao final, 

pediu a Deus para que abençoasse o vereador Dione Carvalho. O Presidente falou 

da parceria que estabeleceu com o vereador Dione Carvalho, desde a legislatura 

passada, em prol da entidade, que desenvolvia um trabalho social de grande 

destaque, parabenizando o citado vereador. Em Questão de Ordem, o vereador 

Dione Carvalho agradeceu as palavras dos vereadores Jander Lobato e Wallace 

Oliveira, destacando a participação deste último na construção da associação. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão às doze horas 

e quarenta e dois minutos. E, para que conste, eu, ............................................... 

(Ana Maria Rocha Veiga), lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi 

assinada nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus. 
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