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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 8/11/2022 

Reunião Ordinária do dia 7 de novembro de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia sete de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 David Valente Reis, do Avante; e, eventualmente, pelos vereadores 
Eduardo Assunção Alfaia, do Partido da Mobilização Nacional (PMN); e João 
Carlos dos Santos Mello, do Republicanos (REP); secretariada pela vereadora 
Carmem Glória Almeida Carratte, do Partido Liberal (PL). PRESENTES, ainda, os 
vereadores Allan Campelo da Silva, Caio André Pinheiro de Oliveira e Daniel 
Amaral Vasconcelos, do Partido Social Cristão (PSC); Amom Mandel Lins Filho e 
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); Samuel da Costa Monteiro, do Partido Liberal (PL); Cícero 
Custódio da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT); Diego Roberto Afonso, 
Éverton Assis dos Santos e Gilmar de Oliveira Nascimento, do União Brasil (UB); 
Dione Carvalho dos Santos, Ivo Santos da Silva Neto e Joelson Sales Silva, do 
Patriota; 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); Francisco Carpegiane Veras 
de Andrade, Márcio José Maia Tavares e Rodrigo Guedes Oliveira de Araújo, do 
Republicanos (REP); Jaildo de Oliveira Silva, do Partido Comunista do Brasil 
(PCdoB); Jander de Melo Lobato, do Partido Socialista Brasileiro (PSB); Luís 
Augusto Mitoso Júnior, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB); Marcelo Augusto da 
Eira Correa, Lissandro Breval Santiago, Manoel Eduardo dos Santos Assis, 
Wanderley Caldeira Monteiro e Marcel Alexandre da Silva, do Avante; Raiff 
Matos Silva Vasconcelos, do Democracia Cristã (DC); Robson da Silva Teixeira e 
Rosivaldo Oliveira Cordovil, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB); 
Thaysa Lippy Silva de Souza, do Progressistas (PP); e Yomara Jesuína Lins 
Rodrigues, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). JUSTIFICADA a 
ausência da vereadora Maria Jacqueline Coelho Pinheiro, do UB. Havendo 
quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o Presidente declarou 

aberta a reunião e convidou os presentes para acompanhar a execução do Hino 
Nacional Brasileiro. Após, registrou a presença, no Plenário, do ex-vereador e 
deputado estadual reeleito, Dr. Gomes, dando boas-vindas ao mesmo, e 
parabenizando-o pela reeleição. Na sequência, a secretária, vereadora Glória 

Carratte, leu a Ata da sessão ordinária do dia primeiro de novembro do ano em 
curso. Pela Ordem, o vereador Marcelo Serafim pediu a inversão de Pauta e 

também licença para se ausentar do Plenário, para fazer um acompanhamento 
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hospitalar, face ao acidente que havia sofrido, informando, ainda, que após, 
retornaria à Casa. O Presidente submeteu à apreciação do Plenário, a inversão de 
Pauta, que foi aprovada pelos vereadores presentes. Pela Ordem, o vereador 
Rodrigo Guedes pediu preferência ao Requerimento n. 12.713/2022; o vereador Ivo 
Neto, ao Requerimento n. 20.171/2022; e o vereador William Alemão, ao 
Requerimento n. 19.911/2022; tendo sido os pedidos acatados pelo Presidente. O 
Presidente passou os trabalhos para a ORDEM DO DIA. Na PAUTA, foram 
aprovados os Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e 

Redação; de Finanças, Economia e Orçamento; e de Serviço e Obras Públicas, ao 
Projeto de Lei n. 384/2022, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela 
Mensagem n. 088/2022, que “Altera a Lei Municipal n. 1.995, de 29 de dezembro 
de 2014, e dá outras providências”. O supracitado projeto foi aprovado, em 
discussão única, e seguiu à sanção do Prefeito. Foi lida, para conhecimento dos 
vereadores, a Mensagem n. 085/2022, de autoria do Executivo Municipal, que 
deliberava pela aposição de Veto Total, ao Projeto de Lei n. 302/2021, de autoria 
do vereador Kennedy Marques, que "Proíbe que pessoas que cometem maus-
tratos a animais domésticos possam obter novamente sua guarda, e de outros 
animais". O supracitado veto tomou o n. 030/2022 e seguiu à Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação. Foi deliberado, tomou o n. 396/2022 e seguiu à 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do 
Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n. 056/2022, que “Inclui na 

Estrutura Básica da Educação do Município as Unidades de Ensino que especifica”. 
Foi deliberado, tomou o n. 397/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela 
Mensagem n. 070/2022, que “Altera a Lei n. 1.229, de 02 de abril de 2008, e dá 
outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 398/2022 e seguiu à Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do Executivo 
Municipal, capeado pela Mensagem n. 090/2022, que “Altera a Lei n. 680, de 10 
de dezembro de 2002”. Foi deliberado, tomou o n. 399/2022 e seguiu à Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do Executivo 
Municipal, capeado pela Mensagem n. 091/2022, que “Altera a Lei n. 2.944, de 01 

de setembro de 2022, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Controladoria-
Geral do Município - CGM, e dá outras providências”. Foi retirado de pauta, em 
razão da ausência do autor, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Eduardo 
Alfaia, que “Estabelece a obrigatoriedade de a concessionária responsável pelos 

serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, no município de 
Manaus, notificar o consumidor sobre as multas aplicadas, e dá outras 
providências”. Foi deliberado, tomou o n. 260/2022 e seguiu à Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Jaildo 
Oliveira, que “Proíbe a cobrança pelo restabelecimento dos serviços públicos de 
energia elétrica, e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 268/2022 e 
seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria 
do vereador Prof. Samuel, que “Dispõe sobre desconto no Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU a imóveis localizados nas ruas onde 
funcionam as feiras livres no âmbito do município de Manaus, e dá outras 
providências”. Foi deliberado, tomou o n. 340/2022 e seguiu à Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Daniel 
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Vasconcelos, que “Institui o Dia Municipal do Biomédico no município de Manaus, 
e dá outras providências”. Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de 
Educação, ao Projeto de Lei n. 315/2022, de autoria do Executivo Municipal, 
capeado pela Mensagem n. 60/2022, que “Altera a Lei n. 808, de 11 de novembro 
de 2004, e dá outras providências”. O supracitado projeto foi aprovado, em 
primeira discussão, e seguiu à segunda discussão, na forma da lei. Foi 
aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento 
à Emenda 001, ao Projeto de Lei n. 517/2021, de autoria do vereador João Carlos, 
subscrito pelo vereador William Alemão, que “Dispõe sobre a manutenção 
periódica de aparelhos esfigmomanômetros utilizados nos sistemas de saúde do 
município de Manaus”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de Saúde. Foi 
deliberado, tomou o n. 030/2022 e seguiu à Comissão Especial de Comendas, o 
Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do vereador Rosivaldo Cordovil, que 
“Concede a Medalha de Ouro Cidade de Manaus ao senhor Antônio José da 
Conceição Santarém, e dá outras providências”. Foi aprovado o Parecer Favorável 
da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento, ao Projeto de Lei n. 530/2021, 
de autoria do vereador Jander Lobato, que “Dispõe sobre obrigatoriedade da 

disponibilização de banheiros e fraldários aos clientes em redes de 
estabelecimentos farmacêuticos no município de Manaus, e dá outras providências”. 
O supracitado projeto seguiu à Comissão de Turismo, Indústria, Comércio, 
Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. Foram retirados de pauta, em 
razão da ausência das autoras, os Projetos de Leis n. 617/2021, de autoria da 
vereadora Thaysa Lippy, que “Dispõe sobre a criação do sistema virtual de 

inscrição de pessoas com deficiência para ingresso no mercado de trabalho, e dá 
outras providências”; e n. 005/2022, de autoria da vereadora Prof.ª Jacqueline, que 
“Estabelece como permanente, no âmbito do município de Manaus, o Programa 
Sinal Vermelho”. Foram deferidas as Indicações n. 621 a 626/2022. Discutiram a 
Moção n. 328/2022, os vereadores Raiff Matos, Allan Campelo, Amom Mandel, 
Elan Alencar, Raulzinho, Wallace Oliveira, Capitão Carpê, Rodrigo Guedes e 
William Alemão; tendo o segundo, o quarto, o quinto e o sexto, encaminhado o 
voto contrário à moção; e ainda o oitavo e o nono, encaminhado o voto favorável 
à moção. Discutiu, novamente, a moção, o vereador Raiff Matos. Discutiram, 
ainda, a Moção n. 328/2022, os vereadores Sassá da Construção Civil, Fransuá, 
Gilmar Nascimento, Elissandro Breval, Eduardo Alfaia; tendo o primeiro, o 
segundo e o quinto, encaminhado o voto contrário à moção, tendo, ainda, o 
quarto, encaminhado o voto favorável à moção; tendo, também, o quinto, 
cobrado dos vereadores, da Presidência, da Mesa Diretora e da Comissão de Ética 
um posicionamento sobre o episódio lamentável envolvendo sérias denúncias entre 
dois vereadores, no Plenário, há uma semana. Ressalvou, ainda, que, providências 
deveriam ser tomadas, de forma urgente, para que houvesse punição, fossem ou 
não comprovadas, haja vista que os envolvidos se arvoravam como “paladinos da 
justiça, da honestidade e da probidade”, e muitas vezes, submeteram os seus pares 
a constrangimentos. Por fim, indagou, novamente, qual seria a conduta para 
apuração e quais providências seriam tomadas. Discutiu, também, a Moção n. 
328/2022, o vereador Dione Carvalho. Pela Ordem, o vereador Amom Mandel, 

com base no inciso II, parágrafo único do artigo 137 do Regimento Interno, prestou 
informações quanto à votação corrente; e por ter sido citado, esclareceu que, ao 
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contrário do outro vereador, tudo que falava da tribuna era respaldado em 
evidências e provas, frisando que o motivo de ainda não ter encaminhado o 
documento à Comissão de Ética foi pela inexistência de um Código de Ética na 
Câmara Municipal de Manaus; motivo pelo qual, estava redigindo um projeto de lei 
propondo a criação do citado código. Ao final, ressalvou que tinha todas as 
evidências que o levavam a crer no que havia denunciado. Discutiu, também, a 
Moção n. 328/2022, o vereador Mitoso; tendo feito, posteriormente, coro ao tema 
abordado pelo vereador Eduardo Alfaia sobre a troca de acusações mútuas por 
parte dos dois vereadores, ressaltando que pelo fato de não terem sido nomeados, o 
episódio levantou suspeitas sobre os trinta e nove vereadores. Por fim, disse que em 
razão da gravidade do ocorrido, a Casa tinha uma Ética a ser protegida, e por esse 
motivo, não seria necessária nenhuma mudança no Regimento Interno. A seguir, foi 
rejeitada, com vinte e oito votos contrários e nove votos favoráveis, a Moção n. 
328/2022, de autoria do vereador Raiff Matos. Foram aprovados os 
Requerimentos n. 20.171/2022, de autoria do vereador Ivo Neto; n. 12.713/2022, 
de autoria do vereador Rodrigo Guedes; e n. 19.911/2022, de autoria do vereador 
William Alemão. Em Questão de Ordem, o vereador Mitoso retificou a sua fala, na 

discussão à Moção n. 328/2022, afirmando que o Sindicato dos Jornalistas havia 
feito uma nota pública explicando o que aconteceu no evento, defendendo o 
profissional envolvido e lamentando o episódio. Pela Ordem, a vereadora Glória 
Carratte, como presidente da Comissão de Ética, formalizou que a citada comissão 

ainda não havia recebido nenhum documento referente às denúncias proferidas 
pelos dois vereadores, no Plenário, no dia trinta e um de outubro do corrente ano, 
afirmando que a mencionada comissão encontrava-se à disposição para qualquer 
eventualidade. Informou, ainda, que devido ao ocorrido, iria convocar os membros 
da comissão, para uma reunião, após o Plenário. Concluindo, informou, ainda, a 
composição da citada comissão, a saber: Presidente, vereadora Glória Carratte e 
Vice-Presidente, vereador Diego Afonso; membros, vereadores Jaildo Oliveira, 
Éverton Assis, Sassá da Construção Civil, Marcel Alexandre e Elan Alencar. Em 
Questão de Ordem, o vereador Daniel Vasconcelos registrou suas 
parabenizações aos radialistas, pela passagem do Dia do Radialista, celebrado no 
dia em curso. O Presidente esclareceu a todos que, a presidência da Câmara 
Municipal de Manaus - CMM, da mesma forma serene como conduzia a Casa, 
desde o início do biênio, iria administrar todo e qualquer episódio, circunstância e 
ofício, de forma imparcial, para que tudo fosse esclarecido, a fim de preservar a boa 
imagem da Casa e dar uma resposta à população sobre o episódio em voga. 
Lembrou, em seguida, que a atual presidência sempre foi alvo de fake news, que 
tentaram macular a imagem de parlamentares; e, ao final, disse que com a reunião 
convocada pela Presidente da Comissão de Ética, vereadora Glória Carratte, a 
questão seria conduzida da melhor forma possível, e alcançaria as respostas que 
estavam obscuras até aquele momento. Na sequência, passou os trabalhos para o 
PEQUENO EXPEDIENTE. O primeiro orador, vereador Lissandro Breval, 
manifestou a sua preocupação com os prejuízos causados pelas chuvas aos 
moradores da comunidade José Bonifácio, salientando que alguns quase tiveram 
suas vidas ceifadas. O orador solicitou à Secretaria Municipal de Infraestrutura – 
Seminf e à Secretária Municipal de Limpeza Pública – Semulsp serviços urgentes de 
desassoreamento do igarapé e limpeza no local. Finalizando, enalteceu o trabalho 
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que a Prefeitura de Manaus vinha realizando na cidade de Manaus, chamando a 
atenção para as famílias que precisavam de ajuda no período chuvoso. O segundo 
orador, vereador Kennedy Marques defendeu a importância do Projeto de Lei n. 
302/2021, de sua autoria, cujo teor proibia pessoas que cometessem crimes de 
maus-tratos a animais domésticos voltassem a obter a guarda do animal e de outros, 
apelando à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para que revisasse o 
projeto em questão, haja vista, que estabelecia um mecanismo de combate aos 
maus-tratos que aconteciam todos os dias não só na cidade, mas em todo o país. 
Por fim, o orador declarou que não conseguia entender o veto total do Executivo 
Municipal e pediu o apoio dos seus pares na revisão do matéria. O terceiro orador, 
vereador Gilmar Nascimento, parabenizou todos os radialistas da cidade de 

Manaus, saudando a Rádio Logos FM e a Rádio Tiradentes. O orador expressou a 
sua preocupação com os suicídios que vinham ocorrendo na Ponte Jornalista 
Phelippe Daou, mais conhecida como Ponte Rio Negro, solicitando ao Governo do 
Estado e à Prefeitura de Manaus uma obra que dificultasse o acesso das pessoas 
àquela área. Finalizando, sugeriu a criação de uma política de prevenção, combate e 
tratamento para as pessoas com transtornos psicológicos e outros que pudessem 
interferir na consciência. Em Questão de Ordem, o vereador Wallace Oliveira 
corroborou a fala de seu antecessor, ombreando-se ao mesmo, em favor da causa. 
O quarto orador, vereador Peixoto, fez coro à fala do Presidente; parabenizou o 
vereador Gilmar Nascimento; e discorreu sobre a problemática que envolvia os 
casos de suicídios na ponte Rio Negro, citando o episódio de tentativa de suicídio de 
uma jovem no local, que felizmente foi resgatada. O orador disse que recebeu um 
pedido para a criação de uma lei que proibisse o tráfego de pessoas no local, 
pedindo aos seus pares que fizessem uma indicação coletiva ao Governo do Estado, 
para que tomasse alguma providência sobre o assunto, a fim de evitar que mais 
vidas fossem perdidas. O quinto orador, vereador Capitão Carpê, falou sobre o 

tema em voga, ressaltando que os suicídios na ponte era uma de suas principais 
pautas de atuação como policial, tanto que havia criado uma campanha denominada 
“Ainda não é a sua última viagem”, informando que chegou a atender até cinco 
ocorrências de cinco tentativas. Lembrou, ainda, que fez algumas indicações ao 
Governo do Estado, como por exemplo, para o aumento do gradil, a fim de dificultar 
o acesso de pessoas que tencionavam se projetar; câmeras e monitoramento, tanto 
para elucidar possíveis crimes e infrações, quanto para monitorar a ocorrência em 
questão; e a criação de uma base para valorização da vida. O orador divulgou 
imagens do caso da jovem que, na noite anterior, foi resgatada por policiais no local, 
que faziam parte de uma equipe de vigilantes, na entrada da ponte. Concluindo, 
disse que providências urgentes precisavam ser tomadas, para que o problema 
fosse enfrentado de uma vez por todas; fez uma moção de aplausos aos militares 
que atuavam “salvando vidas” da ponte, pedindo o apoio de seus pares; e 
assegurou que continuaria lutando pela causa da saúde mental. O sexto orador, 
vereador João Carlos, corroborou a fala de seu antecessor, e informou que após a 
sessão em andamento, aconteceria a última reunião da Frente Parlamentar em 
Defesa da Família e dos Valores Cristãos – Fepacri da Casa, para tratar do último 
devocional do ano e das pautas concernentes à citada frente; e convocou todos os 
membros da Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção à Depressão, Suicídio e 
Drogas – Frencpdsd, para uma reunião que aconteceria na próxima quarta-feira, dia 
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nove, na sala trinta e seis, para tratarem do Plano Municipal de Enfrentamento à 
Depressão, Suicídio e Drogas na cidade de Manaus. O orador falou sobre o 
aumento de casos ligados às doenças mentais, e apesar do trabalho incansável das 
forças policiais, os parlamentares precisavam discutir sobre as políticas públicas 
existentes e outras que deveriam ser criadas, para que houvesse melhor 
assertividade nos projetos e ações. Falou, ainda, das iniciativas dos vereadores 
Capitão Carpê e William Alemão, para atenderem pessoas com depressão e 
melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por fim, ratificou o convite aos membros 
das frentes supracitadas. O sétimo orador, vereador Raulzinho, agradeceu aos 
funcionários da Casa, pela ajuda no trabalho parlamentar; e em seguida, manifestou 
a sua tranquilidade com relação à informação de que a Comissão de Ética iria se 
reunir para tratar das graves acusações de vereadores, proferidas em sessão 
plenária. Prosseguindo, falou do problema que a população estava enfrentando em 
relação à falta de locais para a emissão de carteiras de identidade, pedindo ao 
Governo do Estado para que regularizasse a situação. O vereador Eduardo Alfaia 
assumiu a direção dos trabalhos. O oitavo orador, vereador Rodrigo Guedes, 
falou sobre os episódios de tentativa de suicídio na Ponte Rio Negro, afirmando que 
no âmbito da competência legislativa havia questões de fundamental importância 
que precisavam ser abordadas, no sentido de evitar as ocorrências, tais como, as 
políticas públicas de prevenção. O orador denunciou o abandono dos Centros de 
Atenção Psicossocial – Caps, pedindo à Prefeitura de Manaus que resolvesse os 
problemas estruturais, para que a população fosse atendida. Concluindo, também 
solicitou ao Executivo Municipal, para que as escolas tivessem psicólogos e 
assistentes sociais, de acordo com promessa de campanha do prefeito. O nono 
orador, vereador Ivo Neto, divulgou imagens de crianças pedintes nos semáforos 

da cidade de Manaus, na maioria das vezes obrigadas pelos pais, solicitando por 
meio do Requerimento n. 48/2022 providências à Secretaria da Mulher, Assistência 
Social e Cidadania – Semasc, para que o programa “Busca Ativa” atuasse em 
parceria com os Conselhos Tutelares e outros órgãos, a fim de coibir a prática na 
capital. O vereador João Carlos assumiu a direção dos trabalhos. O décimo 
orador, vereador William Alemão pediu para subscrever o requerimento do seu 

antecessor; e aos seus pares, que aprovassem o Projeto de Lei n. 239/2022, de sua 
autoria, que instituía no município de Manaus a campanha socioeducativa 
permanente, intitulada “Todos contra a Esmola”, no sentido de combater a prática de 
crianças pedintes. O orador falou dos atendimentos dos casos de ansiedade e 
tentativas de suicídio feitos pelo seu gabinete, desde janeiro do ano anterior, 
afirmando que o Executivo Municipal precisava tomar providências para coibir a 
prática e combater as causas do suicídio. Concluindo, falou sobre a importância do 
esporte para reduzir a ansiedade e combater a depressão, combatendo os males 
mentais que assolavam a sociedade; e questionou a falta de investimento nos 
centros e campos, por parte da Prefeitura de Manaus. O décimo primeiro orador, 
vereador Sassá da Construção Civil, declarou que acionaria o Ministério Público 
Federal para que fosse restabelecida a ordem pública onde estava sendo realizada 
a manifestação inconstitucional, que estava tirando a paz e o sossego de quem 
morava nas imediações do Comando Militar da Amazônia – CMA, ou precisava 
transitar pela avenida Coronel Teixeira, diariamente. O orador afirmou que a citada 
manifestação feria o Código Penal Brasileiro, por se tratar de crime de incitação 
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pública das forças armadas contra os demais poderes constitucionais; ressaltando 
que não era contra às manifestações, desde que estas ocorressem dentro das 

normas democráticas e legais. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou a sessão às doze horas e sete 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.  
 

 

 
 

David Valente Reis 
Presidente 

 

 

Wallace Fernandes Oliveira 
Primeiro Vice-Presidente 

 

Carmem Glória Almeida Carratte 
Secretária-Geral 

 
 

 
Diego Roberto Afonso 

Segundo Vice-Presidente 

 

 
Elissandro Amorim Bessa 

Primeiro Secretário 

 
Caio André Pinheiro de Oliveira 

Terceiro Vice-Presidente 

 

 
Eduardo Assunção Alfaia 

Segundo Secretário 

 
Jaildo de Oliveira Silva 

Corregedor Geral 
 

 
João Carlos dos Santos Melo 

Terceiro Secretário 

 
Amom Mandel Lins Filho 

Ouvidor-Geral 

 

 
Ana Maria Rocha Veiga 

Chefe do Serviço de Atas 

 

 

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : DB45E2C2000DF856 . CONSULTE EM https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador

2022.10000.10304.9.040774 (página 7)



PODER LEGISLATIVO

ASSINATURAS DIGITAIS
ANA MARIA DOS SANTOS ROCHA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 634.586.752-72 EM 12/12/2022 11:53:23
CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - VEREADOR - 641.056.792-87 EM 12/12/2022 12:38:31
JOAO CARLOS DOS SANTOS MELLO - VEREADOR - 074.890.987-77 EM 12/12/2022 12:41:52
CARMEM GLORIA ALMEIDA CARRATTE - VEREADOR - 115.263.602-25 EM 12/12/2022 12:42:44
ELISSANDRO AMORIM BESSA - VEREADOR - 405.507.372-00 EM 13/12/2022 08:51:07
EDUARDO ASSUNCAO ALFAIA (CONCORDÂNCIA)  - VEREADOR - 651.106.502-25 EM 13/12/2022 09:45:00
DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 14/12/2022 08:45:39
DIEGO ROBERTO AFONSO - VEREADOR - 784.440.632-15 EM 27/12/2022 10:59:23

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : DB45E2C2000DF856 . CONSULTE EM https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador

2022.10000.10304.9.040774 (página 8)


