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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 12/12/2022 

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

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia sete de dezembro 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 Wallace Fernandes de Oliveira, do Partido Republicano da Ordem Social 

(PROS); e, eventualmente, pela vereadora Maria Jacqueline Coelho Pinheiro, do 

União Brasil (UB); secretariada pelos vereadores Carmem Glória Almeida Carratte, 

do Partido Liberal (PL); e João Carlos dos Santos Mello, do Republicanos (REP). 

PRESENTES, ainda, os vereadores Allan Campelo da Silva, Caio André Pinheiro 

de Oliveira e Daniel Amaral Vasconcelos, do Partido Social Cristão (PSC); William 

Robert Lauschner, do Cidadania; Elan Martins de Alencar, 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; 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); 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 e Marcel Alexandre da Silva, do Avante; Raiff 

Matos Silva Vasconcelos, do Democracia Cristã (DC); Rosivaldo Oliveira Cordovil, 

do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB); e Yomara Jesuína Lins 

Rodrigues, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). JUSTIFICADA a 

ausência dos vereadores Amom Mandel Lins Filho, do Cidadania; David Valente 

Reis e Wanderley Caldeira Monteiro, do Avante; Antônio Almeida Peixoto Filho, do 

PROS; Rosivaldo Oliveira Cordovil, do PSDB; e Thaysa Lippy Silva de Souza, do 

PP. Havendo quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o Presidente, 

vereador Wallace Oliveira declarou aberta a reunião, e na sequência, a secretária, 

vereadora Glória Carratte, leu a Ata da sessão ordinária do dia seis dezembro do 

ano em curso. Prosseguindo, o Presidente passou os trabalhos para a TRIBUNA 

POPULAR, de autoria da vereadora Prof.ª Jacqueline, com o tema: “A importância 
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do professor de Arte na educação amazonense”, conforme a Nominata n. 024/2022; 

deu boas-vindas aos convidados que se encontravam no Plenário, para a tribuna; e 

pediu, em seguida, à proponente da tribuna, para que presidisse os trabalhos. A 

Presidente em exercício, vereadora Prof.ª Jacqueline, cumprimentou a todos, em 

especial a professora Francenilza Viana de Souza da Silva, presidente da 

Associação Amazonense de Arte Educadores – Aamarte; e destacou a importância 

da disciplina de Arte, para despertar as potencialidades dos alunos. Com a palavra, 

a senhora Francenilza Silva discorreu sobre a relevância da “arte” para a 

completude do homem, citando uma frase do professor Paulo Queiroz, que estava 

presente no plenário. Prosseguindo, fez a sua apresentação pessoal; e agradeceu à 

vereadora Prof.ª Jacqueline e a todos os vereadores presentes, pela realização do 

expediente em curso, manifestando a sua gratidão pelo espaço concedido, por meio 

do qual apresentaria a demanda da “arte educação”, em seu nome e em nome da 

Aamarte. Continuando, falou sobre a realização do Congresso Nacional da 

Federação de Arte Educadores do Brasil – Confaebe, na cidade de Manaus, em dois 

mil e dezenove; e falou do privilégio de ter duas universidades no Estado formando, 

há muitos anos, professores de arte para o mercado de trabalho, nas quatro 

linguagens artísticas (teatro, dança, artes visuais e música), a Universidade Federal 

do Amazonas – UFAM e a Universidade do Estado do Amazonas – UEA. 

Prosseguindo, ressaltou a importância da interação dos profissionais da arte com as 

comunidades, para fomentar ações artísticas e culturais; argumentou que seria 

relevante que as instituições de educação também valorizassem e contemplassem 

as linguagens artísticas em seus currículos; e concluindo, disse que, em breve, a 

associação iria protocolar um projeto na Casa, para que os professores de arte 

tivessem o direito exclusivo de ministrar aulas da disciplina, e não como 

complementação de carga horária das demais disciplinas, como, infelizmente, vinha 

acontecendo nas escolas municipais. Por fim, disse que os professores ansiavam 

para que a realidade mudasse; manifestou a sua gratidão; e afirmou que a Aamarte 

estava à disposição de todos, para a realização de ações culturais nas 

comunidades. A Presidente reforçou o discurso da professora Francenilza Silva, 

discorrendo sobre a importância da arte educação, para despertar potencialidades e 

ajudar no desenvolvimento da imaginação, percepção e afetividade dos alunos. 

Declarou que valorizava a arte desde a época de estudante, e solidarizou-se com os 

arte-educadores, afirmando que a disciplina fazia diferença para o desenvolvimento 

das linguagens corporal e visual, e interagia com a rotina comunitária, aguçando o 

senso crítico e o poder de decisões. Ao final, disse que o amazonense precisava 

vivenciar a arte com mais afinco. Manifestaram-se na Tribuna Popular, os 

vereadores Kennedy Marques, Prof. Samuel, Mitoso e Yomara Lins. A 

Presidente informou sobre o bloqueio nos recursos do Ministério da Educação – 

MEC para a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior - Capes, 

instituição de aperfeiçoamento de profissionais, comprometendo o pagamento das 

bolsas de catorze mil médicos, que tocavam serviços nos hospitais públicos. Disse, 

ainda, que a ação era uma vergonha para o país, que vivia um momento em que a 

situação da saúde pública estava crítica, com filas estranguladas de pacientes que 
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esperavam por cirurgias eletivas. Concluindo, manifestou o seu repúdio ao governo 

que não priorizava saúde, educação e artes, e deteriorava aquilo que já estava 

construído. Após, a Presidente concedeu a palavra à senhora Francinilza Silva, 

para suas considerações finais. Em suas considerações finais, a professora 

Francinilza Viana fez suas as palavras da Presidente em exercício, vereadora Prof.ª 

Jacqueline, e fez esclarecimentos aos vereadores que se manifestaram. Encerrando 

a sua fala, agradeceu pelo acolhimento, e, novamente, colocou-se à disposição para 

quaisquer esclarecimentos; de igual modo, a Aamarte, para as ações da Casa. A 

Presidente agradeceu aos convidados, e, às dez horas e catorze minutos, encerrou 

a tribuna popular, suspendendo a sessão para a despedida dos convidados. Na 

reabertura, às dez horas e dezessete minutos, o Presidente deu continuidade aos 

trabalhos. Em Questão de Ordem, o vereador Marcelo Serafim solicitou a inversão 

de Pauta; tendo a mesma sido aprovada pelos vereadores presentes. O 

Presidente passou os trabalhos para a ORDEM DO DIA. Na PAUTA, foi 

deliberado, tomou o n. 148/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, o Projeto de Lei, de autoria da vereadora Yomara Lins, que “Dispõe 

sobre a instalação de câmeras de vigilância com central de monitoramento em 

Centros Municipais de Educação Infantil e escolas públicas mantidas pelo Poder 

Executivo Municipal”. Foi deliberado, tomou o n. 426/2022 e seguiu à Comissão de 

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

Assis, que “Considera de Utilidade Pública o Instituto Social Antônia Iraydes 

Vasconcelos (ISAIV), e estabelece outras providências”. Foi aprovado o Parecer 

Favorável da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento ao Projeto de Lei n. 

449/2021, de autoria do vereador Daniel Vasconcelos, subscrito pelos vereadores 

Capitão Carpê, Diego Afonso, Marcel Alexandre, Peixoto e William Alemão, que 

“Dispõe sobre o Programa de Fomento de Startups sediadas no Município de 

Manaus, e dá outras providências”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de 

Turismo, Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. Foi 

aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento 

ao Projeto de Lei n. 455/2021, de autoria do vereador Fransuá, subscrito pelos 

vereadores Lissandro Breval, Peixoto, Prof. Samuel e William Alemão, que 

“Dispõe sobre a divulgação de fotos e/ou informações, nos terminais e paradas de 

ônibus do município de Manaus, de crianças e adolescentes desaparecidos, e dá 

outras providências”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de Direitos da 

Criança, do Adolescente e do Idoso. Foi aprovado o Parecer Favorável da 

Comissão de Finanças, Economia e Orçamento ao Projeto de Lei n. 599/2021, de 

autoria do vereador Raiff Matos, subscrito pelos vereadores Jander Lobato, 

Joelson Silva, Marcel Alexandre, Marcelo Serafim, Peixoto, Rosivaldo Cordovil, 

William Alemão e Yomara Lins, que “Inclui no Calendário Oficial da Cidade de 

Manaus, o Dia da Poesia a ser comemorado em 04 de setembro, e dá outras 

providências”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de Turismo, Indústria, 

Comércio, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. Foi aprovado o 

Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de 

Lei n. 072/2022, de autoria do vereador William Alemão, que “Altera a Lei 
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Municipal n. 2.006, de 1.º de julho de 2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 

instalação de porta giratória, com detector de metal, e dá outras providências”. O 

supracitado projeto seguiu à Comissão de Turismo, Indústria, Comércio, 

Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. Foi concedido o pedido de vista, 

solicitado pelo vereador Jaildo Oliveira, ao Projeto de Lei n. 530/2021, de autoria 

do vereador Jander Lobato, subscrito pelos vereadores Caio André, Capitão 

Carpê Andrade, Daniel Vasconcelos Éverton Assis, Ivo Neto, Márcio Tavares, 

Peixoto, Prof.ª Jacqueline, Raiff Matos, Rodrigo Guedes, Rosivaldo Cordovil e 

Yomara Lins, 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”. Foi aprovado o Parecer Favorável da 

Comissão de Direito da Criança, do Adolescente e do Idoso à Emenda 001 ao 

Projeto de Lei n. 583/2021, de autoria do vereador Ivo Neto, que “Institui a 

Semana Municipal de Incentivo ao Programa Família Acolhedora no âmbito do 

município de Manaus, e dá outras providências”. Discutiram o Projeto de Lei n. 

583/2021, em primeira discussão, os vereadores Raiff Matos, Fransuá e Ivo 

Neto; tendo o primeiro e o segundo, solicitado, ainda, subscrições ao projeto; 

tendo sido as mesmas acatadas pelo autor. Pela Ordem, solicitaram, ainda, 

subscrições ao projeto, os vereadores Elan Alencar, Raulzinho, Mitoso, Marcel 

Alexandre, João Carlos, Sassá da Construção Civil, Éverton Assis, Glória 

Carratte e Kennedy Marques, que foram acatadas pelo autor. Discutiram, ainda, 

o Projeto de Lei n. 583/2021, em primeira discussão, os vereadores Prof. 

Samuel, Wallace Oliveira e Rodrigo Guedes; tendo estes, ainda, solicitado 

subscrições ao projeto; que foram acatadas pelo autor. A seguir, 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 Constituição, 

Justiça e Redação à Emenda 001 ao Projeto de Lei n. 143/2022, de autoria do 

vereador Allan Campelo, que “Dispõe sobre a criação de campanha permanente 

de conscientização sobre a importância da atuação do psicólogo, e dá outras 

providências”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de Finanças, Economia e 

Orçamento. Discutiram o Projeto de Lei n. 335/2021, em segunda discussão, os 

vereadores Márcio Tavares e Joelson Silva; tendo o último solicitado subscrição 

ao projeto, que foi acatada pelo autor. A seguir, foi aprovado, em segunda 

discussão, e seguiu à sanção do Prefeito, o Projeto de Lei n. 335/2021, de 

autoria do vereador Márcio Tavares, subscrito pelos vereadores Amom Mandel, 

Caio André, Capitão Carpê Andrade, Jaildo Oliveira, João Carlos, Kennedy 

Marques, Marcel Alexandre, Peixoto, Raiff Matos, Rosivaldo Cordovil e William 

Alemão, que “Dispõe sobre disponibilização das concessionárias de serviços 

públicos a oferecerem a opção de pagamento antes da suspensão do serviço no 

âmbito do município de Manaus, e dá outras providencias”. Foram retirados de 

pauta, em razão da ausência dos autores, os seguintes projetos: Projeto de Lei n. 

428/2021, de autoria do vereador Amom Mandel, que “Determina a 

disponibilização, por meio eletrônico, no sítio oficial da Prefeitura de Manaus, de 

informações quanto ao uso e destinação das receitas originárias das multas de 
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trânsito, e dá outras providências”; Projeto de Lei n. 442/2021, de autoria do 

vereador Rosinaldo Bual, que “Dispõe sobre a instituição do Programa de 

Sustentabilidade Ambiental na rede municipal de ensino, e dá outras providências”; 

Projeto de Lei n. 563/2021, de autoria da vereadora Thaysa Lippy, que “Institui a 

obrigatoriedade de instalação de câmeras de monitoramento em sessões clínicas 

que tratem de pessoas com deficiência no Município de Manaus, e dá outras 

providencias”; e Projeto de Lei n. 616/2021, de autoria do vereador Peixoto, que 

“Implementa, no âmbito do Município de Manaus, o projeto ‘Escola que Cuida’, e dá 

outras providências”. Foram lidas, para conhecimento dos vereadores, as 

proposituras que receberam Parecer Contrário da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, a saber: Projeto de Lei n. 332/2021, de autoria do vereador 

Fransuá, que “Atribui a colocação de placa indicativa de locação nos prédios 

utilizados pela Administração pública Direta, Indireta e Autárquica no âmbito 

Municipal, e dá outras providências”; Projeto de Lei n. 337/2021, de autoria do 

vereador Fransuá, que “Autoriza a abertura dos supermercados, padarias e do 

comércio em geral uma hora mais cedo do horário normal para o atendimento de 

pessoas idosas, e dá outras providências”; Projeto de Lei n. 404/2021, de autoria 

do vereador Wallace Oliveira, que “Dispõe sobre o desenvolvimento sustentável da 

pesca esportiva e recreativa, denominada Cota Zero, no âmbito do Município de 

Manaus, e dá outras providências”; Projeto de Lei n. 413/2021, de autoria do 

vereador Capitão Carpê Andrade, que “Dispõe sobre a inclusão do Fonoaudiólogo 

em todas as Escolas Públicas Municipais da Cidade de Manaus”; Projeto de Lei n. 

432/2021, de autoria do vereador Amom Mandel, que “Institui a Política Municipal 

de Combate ao Assédio Moral, visando a sua prevenção, repreensão e promoção da 

dignidade do servidor público no ambiente de trabalho, e dá outras providências”; 

Projeto de Lei n. 339/2021, de autoria do vereador Mitoso, que “Dispõe sobre a 

imunização de idosos com a vacina pneumocócica conjugada 13-valente (VPC13) 

na rede pública de saúde do Município de Manaus”; Projeto de Lei n. 441/2021, de 

autoria do vereador Ivo Neto, que “Dispõe sobre a implantação de visita mensal de 

assistência médica infantil (Pediatra) nas creches e CMEI’S do município de 

Manaus, e dá outras providências”; Projeto de Lei n. 444/2021, de autoria do 

vereador Eduardo Alfaia, que “Autoriza o Poder Executivo a colocação de boleto 

bancário no carnê do IPTU sugerindo contribuição voluntária destinada ao Abrigo 

Público Municipal e Órgãos voltados para este fim, e dá outras providências”; 

Projeto de Lei n. 452/2021, de autoria do vereador Daniel Vasconcelos, que 

“Dispõe sobre a publicação na internet da carteira de serviços das unidades de 

saúde do município de Manaus”; Projeto de Lei n. 454/2021, de autoria do vereador 

Daniel Vasconcelos, que “Institui Programa Pré-Natal Odontológico no Município 

para tratamento preventivo da saúde bucal no período gestacional, e dá outras 

providências”; Projeto de Lei n. 462/2021, de autoria do vereador Kennedy 

Marques, que “Dispõe sobre a criação do projeto abrigue um animal de rua”; 

Projeto de Lei n. 463/2021, de autoria do vereador Prof. Samuel, que “Inclui no 

Calendário Oficial do Município de Manaus a campanha "Dezembro Verde", que visa 

conscientizar as pessoas contra os maus-tratos e o abandono de animais no 
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Município de Manaus, e dá outras providências”; Projeto de Lei n. 466/2021, de 

autoria do vereador Diego Afonso, que “Autoriza a utilização de veículos de 

propriedade ou sob administração direta ou indireta de todos os órgãos do 

município, para auxiliar na vacinação contra o Covid-19”; Projeto de Lei n. 

469/2021, de autoria do vereador Diego Afonso, que “Dispõe sobre a criação do 

‘Mapa do Empreendedor Informal’ no município de Manaus, e dá outras 

providências”; Projeto de Lei n. 484/2021, de autoria do vereador Márcio Tavares, 

que “Dispõe a instalação de redes de contenção na saída das tubulações da rede 

coletora e galerias de esgotos no município de Manaus, e dá outras providências”; 

Projeto de Lei n. 485/2021, de autoria do vereador Ivo Neto, que “Dispõe sobre a 

implantação de dispositivo sonoro nos transportes coletivos municipais que facilite o 

embarque e desembarque de deficientes visuais, e dá outras providências”; Projeto 

de Lei n. 487/2021, de autoria do vereador Capitão Carpê Andrade, que “Dispõe 

sobre a criação do Programa ‘Auxílio-Creche’”; Projeto de Lei n. 495/2021, de 

autoria do vereador Márcio Tavares, que “Dispõe sobre capacitar os profissionais 

da educação da rede pública municipal de Manaus, para identificação e prevenção 

de sinais de abuso moral, físico, sexual e exploração sexual infantil no município de 

Manaus, e dá outras providências”; Projeto de Lei n. 500/2021, de autoria do 

vereador Elan Alencar, que “Dispõe sobre a realização do exame de capacidade 

auditiva em todos os recém-nascidos no âmbito de Manaus, e dá outras 

providências”; Projeto de Lei n. 515/2021, de autoria do vereador Peixoto, que 

“Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalar nos Conselhos Tutelares, em suas 

dependências internas e áreas comuns, sistema de monitoramento com câmeras de 

vídeo, e dá outras providências”; Projeto de Lei n. 521/2021, de autoria do vereador 

Ivo Neto, que “Dispõe sobre a criação de mecanismo que possibilite aos munícipes 

acompanharem o trajeto dos carros de coleta de lixo em tempo real, e dá outras 

providências”; e Projeto de Lei n. 523/2021, de autoria do vereador Daniel 

Vasconcelos, que “Dispõe sobre a remoção de árvores localizadas nos logradouros 

públicos municipais que por doença ou outro motivo relevante possam vir a ameaçar 

a integridade física de pessoas ou causar dano ao patrimônio público ou privado, e 

dá outras providências”. O Presidente comunicou que, os supracitados projetos 

seriam arquivados, conforme preconizava o parágrafo 1.º do artigo 38, do 

Regimento Interno, ficando aberto o prazo regimental de cinco dias úteis para 

recurso. Às dez horas e quarenta e nove minutos, o Presidente suspendeu a 

sessão para a publicação da Extrapauta. Na reabertura, às onze horas e sete 

minutos, o Presidente deu continuidade aos trabalhos. Na EXTRAPAUTA, foi 

deliberado, tomou o n. 432/2021 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Fransuá, que “Altera os artigos 

21 e 68, da Lei n. 2.938, de 27 de julho de 2022 (LDO), e dá outras providências”. 

Foram aprovados os Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, 

Justiça e Redação; e de Finanças, Economia e Orçamento à Emenda 001 ao 

Projeto de Emenda à Loman n. 006/2022, de autoria do vereador Diego Afonso, 

que “Altera dispositivos que especifica da Lei Orgânica do Município de Manaus 

(Loman)”. O supracitado projeto foi aprovado, em segunda discussão, e 
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promulgado, transformando-se na Emenda à Loman n. 107, de 7 de dezembro 

de 2022. Após, foram deferidas as Indicações n. 678 a 689/2022; e aprovada a 

Moção n. 358/2022. Em Questão de Ordem, o vereador Marcelo Serafim 

consultou o líder do Prefeito, se no dia em curso seria realizada uma sessão 

extraordinária para à apreciação e deliberação da Lei Orçamentária Anual - LOA. 

Em Questão de Ordem, o vereador Fransuá informou que, conforme havia sido 

acordado com a Presidência, seria realizada uma sessão extraordinária, em 

compensação à reunião ordinária do dia vinte do corrente mês, para a apreciação da 

LOA; solicitando, ainda, aos seus pares para que permanecessem em Plenário. Às 

onze horas e catorze minutos, o Presidente convocou uma sessão extraordinária 

compensatória à sessão ordinária do dia vinte do corrente mês, encerrando a 

sessão em curso. 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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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 
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PODER LEGISLATIVO

ASSINATURAS DIGITAIS
ANA MARIA DOS SANTOS ROCHA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 634.586.752-72 EM 16/12/2022 16:05:40
EDUARDO ASSUNCAO ALFAIA (CONCORDÂNCIA)  - VEREADOR - 651.106.502-25 EM 16/12/2022 16:30:23
CARMEM GLORIA ALMEIDA CARRATTE - VEREADOR - 115.263.602-25 EM 16/12/2022 16:42:51
JOAO CARLOS DOS SANTOS MELLO - VEREADOR - 074.890.987-77 EM 16/12/2022 16:47:42
CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - VEREADOR - 641.056.792-87 EM 17/12/2022 12:38:10
ELISSANDRO AMORIM BESSA - VEREADOR - 405.507.372-00 EM 20/12/2022 10:11:25
DIEGO ROBERTO AFONSO - VEREADOR - 784.440.632-15 EM 21/12/2022 10:57:36
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