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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 15/8/2022 

Reunião Ordinária do dia 10 de agosto de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia dez de agosto 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, pelos vereadores Rodrigo Guedes Oliveira de Araújo, 

do Republicanos (REP); e Caio André Pinheiro de Oliveira, do Partido Social Cristão 

(PSC); tendo este último, também secretariado os trabalhos juntamente com a 

vereadora Carmem Glória Almeida Carratte, do Partido Liberal (PL). PRESENTES, 

ainda, os vereadores Daniel Amaral Vasconcelos, do Partido Social Cristão (PSC); 

Amom Mandel Lins Filho e William Robert Lauschner, do Cidadania; Antônio 

Almeida Peixoto Filho e 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, Gilmar de Oliveira Nascimento e Maria Jacqueline Coelho Pinheiro, 

do União Brasil (União); 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 e João 

Carlos dos Santos Mello, 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); David Valente Reis, 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 dos vereadores Allan Campelo da Silva, do PSC; 

Marcelo Augusto da Eira Correa, do Avante; e Márcio José Maia Tavares, do REP. 

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 nove de agosto do ano em curso. Em seguida, 

o Presidente passou os trabalhos para a TRIBUNA POPULAR, requerida pelo 
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vereador Rodrigo Guedes, com o tema: “Revisão e Atualização dos adicionais 

insalubridade e noturno, auxílio alimentação e implantação do auxílio uniforme dos 

servidores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu”; convidando, em 

seguida, o proponente da tribuna para presidir os trabalhos. Após, o Presidente em 

exercício, vereador Rodrigo Guedes, cumprimentou a todos e convidou para 

compor a Mesa, S. S.ª, a Senhora Ramiceu Coelho Pinheiro, secretária do Sindicato 

dos Profissionais de Enfermagem do Amazonas e S. S.ª, o Senhor Divalnei Lopes 

de Almeida, condutor de motolância e técnico de enfermagem. Com a palavra, a 

senhora Ramiceu Coelho Pinheiro saudou a todos e falou sobre a necessidade de 

equiparar o percentual de insalubridade concedido aos servidores do Samu, de 

acordo com os preceitos legais da Norma Reguladora n. 15 (NR-15), em quarenta 

por cento; pontuou que o Estatuto do Servidor e a Lei do PCCR eram omissas 

quanto ao adicional noturno, pois não regulamentavam o direito constitucional, e de 

acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (a Lei mais próxima de que 

tratava o tema) o trabalhador deveria ter um acréscimo de pelo menos vinte por 

cento sobre a hora diurna; frisando que os servidores recebiam cinquenta e três 

reais por todos os plantões noturnos que faziam mensalmente. A secretária 

salientou que a Secretaria Municipal de Saúde – Semsa nunca fez a correção do 

adicional noturno e da insalubridade, contrariando frontalmente os preceitos 

fundamentais da Constituição, tais como: o princípio da dignidade da pessoa 

humana e da ordem econômica, quando desvaloriza o trabalho humano e os 

princípios do interesse público e da moralidade administrativa. Por fim, agradeceu a 

todos pela atenção. Com a palavra, o senhor Divalnei Lopes de Almeida 

cumprimentou a todos e discorreu sobre as dificuldades que encontravam para a 

aquisição e adequação de tamanho do fardamento, sugerindo que fosse concedido 

um auxílio fardamento pela Semsa, para que cada servidor adquirisse o seu 

fardamento de maneira rápida e satisfatória. O servidor declarou que todos estavam 

apreensivos com relação à concessão do vale alimentação nos contracheques; e 

falou sobre a importância de serem acrescentadas no Estatuto do Servidor as 

seguintes vantagens: adicional de insalubridade com o percentual de quarenta por 

cento, descrito na NR-15 e do adicional noturno com o percentual de vinte por cento. 

Continuando, falou sobre a relevância de todos os servidores que compunham o 

quadro do Samu para um bom atendimento à população e principalmente para 

salvar vidas. Ao final, agradeceu ao presidente da Mesa e pela atenção de todos os 

presentes. O Presidente registrou a presença, na galeria, do senhor Denison Vilar, 

profissional do Samu e militante da causa da saúde no Estado do Amazonas; e 

acatando a sugestão do vereador Prof. Samuel, convidou os profissionais do Samu 

a acompanharem a tribuna no plenário; registrando, também, a presença do senhor 

Romildes Correia, Francinei de Moraes, Marinalva Lima e Marcelo Ribeiro. A seguir, 

manifestaram-se na Tribuna, os vereadores Capitão Carpê, Prof.ª Jacqueline, 

Raiff Matos, Peixoto e Gilmar Nascimento. O Presidente registrou a presença do 

secretário municipal de Articulação Política Wagno Oliveira, e delegou a palavra aos 

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

senhora Ramiceu Coelho Pinheiro falou sobre as manifestações dos vereadores; e 
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o senhor Divalnei Lopes de Almeida agradeceu a iniciativa do vereador Rodrigo 

Guedes, a receptividade dos vereadores e a presença do secretário Wagner 

Oliveira; destacando a importância do reconhecimento financeiro aos servidores do 

Samu e evidenciando a importância que sempre tiveram na sociedade. O 

Presidente agradeceu aos convidados; a presença dos profissionais que estavam 

representando o Samu; e a atenção de todos os vereadores, esclarecendo, em 

seguida, que no ano anterior, foi realizada uma audiência pública para os 

profissionais do Samu e todas as reivindicações pautadas na tribuna foram tratadas, 

no entanto, até àquela data não tinham sido atendidas. Reforçou que o Samu 

envolvia novecentos e vinte profissionais ao todo, e o que, de fato, tinha acontecido 

foi a retirada do auxílio alimentação dos seus contracheques, e, diferentemente da 

audiência pública, na Tribuna os profissionais estavam se reportando aos 

vereadores, pedindo ajuda para que seus pleitos fossem atendidos, pois assim como 

as pessoas que atendiam, estavam pedindo “SOS”. Finalizando, disse que as 

demandas seriam levadas ao secretário Wagno Oliveira, para que a Prefeitura 

solucionasse a questão e realmente a classe fosse valorizada, por meio das 

melhorias salarial e de condições de trabalho; encerrando a Tribuna Popular. Em 

seguida, o vereador Wallace Oliveira reassumiu a presidência dos trabalhos. Pela 

Ordem, o vereador Caio André registrou a presença, no plenário, e deu boas-

vindas ao secretário-geral da Confederação Brasileira de Pesca Esportiva – CBPE, 

Régis Portari. O Presidente também deu boas-vindas ao visitante, colocando a 

Casa à disposição do mesmo; enalteceu a representatividade da matriz pesqueira 

na Casa; e passou os trabalhos para o PEQUENO EXPEDIENTE. O primeiro 

orador, vereador Rodrigo Guedes, reportou-se ao assunto da Tribuna Popular, 

declarando que após conversa com o secretário Wagno Oliveira, o secretário da 

Semsa garantiu o retorno do auxílio alimentação no valor de quatrocentos e oitenta e 

quatro reais, frisando que, apesar do sentimento de esperança, enquanto não se 

concretizasse no contracheque dos servidores, a luta continuaria. Concluindo, 

ratificou que o valor retirado, na práxis, significava uma redução salarial, 

assegurando que no dia em que o valor retornasse aos contracheques dos 

servidores, seria o primeiro a agradecer publicamente. O vereador Caio André 

assumiu a presidência dos trabalhos. O segundo orador, vereador Wallace 

Oliveira, reportou-se ao projeto de lei, de sua autoria, que deu origem à Lei n. 

2.745/2021, dispondo sobre o atendimento preferencial aos portadores de 

fibromialgia, anunciando a efetivação da implantação efetiva, por meio da emissão 

da carteirinha dos portadores da doença, após reuniões da Secretária Municipal da 

Mulher, Assistência Social e Cidadania – Semasc e Secretaria Municipal de Saúde – 

Semsa. O orador afirmou que o procedimento para a emissão da carteira seria um 

documento de reconhecimento da lei para a efetivação do atendimento. Concluindo, 

agradeceu ao vereador Mitoso, pela feitura da Indicação n. 372, indicando ao poder 

público municipal a necessidade de fiscalização no cumprimento da lei supracitada. 

O Presidente parabenizou o discurso do vereador Wallace Oliveira. O terceiro 

orador, vereador Gilmar Nascimento, falou sobre a importância da criação de 

políticas públicas para o avanço, respeito, dignidade e inclusão social, defendendo a 
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importância do projeto de lei que apresentaria na Casa, a respeito do Transtorno do 

Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDAH, no sentido de avaliar a criança no 

início de sua vida escolar. O vereador Wallace Oliveira reassumiu a presidência da 

Mesa. O quarto orador, vereador Diego Afonso, defendeu o Projeto de Lei n. 

311/2022, de sua autoria, presente na pauta do dia em curso, que criava o “Imposto 

Predial e Territorial Urbano – IPTU Verde”, ressaltando a existência de um projeto 

similar do vereador Caio André, que criavam benefícios aos empreendimentos que 

adotassem medidas sustentáveis, visando à preservação, proteção ou regeneração 

do meio ambiente.  Ao final, pediu o apoio de seus pares, para a aprovação da 

matéria. O quinto orador, vereador Raulzinho, agradeceu à organização do evento 

“Troféu Cidade de Manaus 2022” – que seria realizado no aniversário da cidade – 

por ter sido agraciado, pela quarta vez, por serviços prestados à sociedade 

manauara. Prosseguindo, registrou a sua participação, no dia anterior, na 

inauguração da rotatória Otávio Ramam Neves, na zona Norte, discorrendo sobre o 

evento e os benefícios que o empreendimento traria à população local. O sexto 

orador, vereador Joelson Silva, elogiou os assuntos abordados por seus 

antecessores, e, em seguida, pronunciou-se a respeito dos dezesseis anos da Lei 

Maria da Penha, celebrado no último dia sete de agosto, parabenizando o trabalho 

afim das vereadoras Prof.ª Jacqueline, Yomara Lins, Glória Carratte e Thaysa Lippy; 

e abordando o crescimento de casos do feminicídio. O sétimo orador, vereador 

Bessa, criticou a atitude do titular da Secretaria Municipal de Cultura, por ter 

excluído a apresentação dos Bois-bumbás Caprichoso e Garantido do evento “Eu 

sou Manaus - Passo a Paço 2022”; e reportou-se à Indicação n. 409, de sua autoria, 

que indicava ao Executivo Municipal, a inclusão das atrações em questão. O 

vereador Caio André reassumiu a presidência dos trabalhos. O oitavo orador, 

vereador Sassá da Construção Civil, falou sobre o atraso do pagamento dos 

funcionários contratados pelas empresas terceirizadas da concessionária Águas de 

Manaus, sugerindo que a Casa convidasse a mesma para prestar esclarecimentos 

sobre o assunto. Encerrando, falou sobre a falta de apoio da bancada federal ao 

Amazonas aos trabalhadores. O vereador Wallace Oliveira reassumiu a 

presidência dos trabalhos. O oitavo orador, vereador Mitoso, parabenizou o 

vereador Wallace Oliveira, pela lei sobre a fibromialgia; e cobrou, ainda, do 

Executivo Municipal, o cumprimento das leis aprovadas na Casa. O nono orador, 

vereador Caio André, parabenizou o governador Wilson Lima e o titular da 

Secretaria de Estado da Produção Rural – Sepror, pela realização da 44.ª Exposição 

Agropecuária do Amazonas - Expoagro, que iria ocorrer entre os dias vinte e oito de 

agosto a quatro de setembro, no Kartódromo da Vila Olímpica. Falou, ainda, sobre a 

insistência da concessionária Amazonas Energia em instalar os medidores aéreos 

no Amazonas. O Presidente deu por encerrado o Pequeno Expediente, 

franqueando a palavra aos vereadores para os pedidos de preferências. Pela 

Ordem, o vereador Amom Mandel pediu a inclusão na pauta da sessão em curso, 

do Requerimento n. 2.621/2022, bem como, preferência ao mesmo; o vereador 

Joelson Silva, às Moções n. 200 e 201/2022; o vereador Raiff Matos, ao 

Requerimento n. 6.878/2022; e o vereador Rodrigo Guedes, ao Requerimento n. 
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10.591/2022. Após, o Presidente passou os trabalhos para a ORDEM DO DIA. Na 

PAUTA, foi deliberado, tomou o n. 203/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Rosinaldo Bual, que 

“Institui a ‘Campanha Sem Plástico’ no Calendário Oficial da cidade de Manaus, na 

segunda semana de julho”. Foi retirado de pauta, em razão da ausência do autor, 

o Projeto de Lei, de autoria do vereador Dione Carvalho, que “Dispõe sobre 

atendimento preferencial às pessoas portadoras de cardiopatias graves na rede 

pública de saúde no município de Manaus”. Foi deliberado, tomou o n. 004/2022 e 

seguiu à Comissão Especial de Revisão da Loman, o Projeto de Emenda à 

Loman, de autoria do vereador Mitoso, que “Altera dispositivos que especifica da 

Lei Orgânica do Município de Manaus - Loman”.  Foi aprovado o Parecer 

Favorável da Comissão de Educação ao Projeto de Lei n. 345/2021, com a 

Emenda 001, de autoria da vereadora Yomara Lins, que “Dispõe sobre o ‘Projeto 

Voluntário: Ajude o Amigo’ que disponibilizará atendimento psicossocial, através de 

assistente social e psicólogo, nas escolas da rede pública e particular do município 

de Manaus”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de Saúde. Foi retirado de 

pauta, em razão da ausência do autor, o Projeto de Lei n. 491/2021, de autoria do 

vereador Márcio Tavares, que “Dispõe sobre o Centro de Formação de Educadores 

da Secretaria Municipal de Educação no município de Manaus, e dá outras 

providências”. Discutiram o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, ao Projeto de Lei n. 565/2021, os vereadores Mitoso, João 

Carlos, William Alemão e Peixoto; tendo o primeiro, o segundo, e o terceiro 

solicitado subscrições à matéria, bem como, urgência à matéria, que foram 

acatadas pelo autor; tendo, ainda, o autor da propositura solicitado urgência à 

matéria. Discutiram, ainda, o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, ao Projeto de Lei n. 565/2021, os vereadores Joelson Silva, 

Rodrigo Guedes e Yomara Lins; tendo estes, também solicitado subscrições à 

matéria, que foram acatadas pelo autor. A seguir, foi aprovado o Parecer 

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

565/2021, de autoria do vereador Peixoto, que “Institui, no âmbito do município de 

Manaus, o Dia Municipal de Conscientização e Proteção ao Ciclista, e dá outras 

providências”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de Transporte, Mobilidade 

Urbana e Acessibilidade. Foram concedidos os pedidos de vistas, solicitados 

pelos vereadores Raiff Matos, William Alemão e Amom Mandel, ao Projeto de Lei 

n. 584/2021, de autoria do vereador Lissandro Breval, que “Dispõe sobre a 

obrigatoriedade da apresentação na rede Pública e Particular da carteira de 

vacinação no ato da matrícula escolar”. Foi aprovado o Parecer Favorável da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao Projeto de Lei n. 613/2021, de 

autoria do vereador Bessa, que “Revoga a Lei n, 215, de 03 de julho de 2009”. 

Discutiram o Projeto de Lei n. 613/2021, em primeira discussão, os vereadores 

Rodrigo Guedes, Bessa, Amom Mandel e William Alemão; tendo o terceiro e o 

quarto, solicitado, ainda, subscrições à matéria, que foram acatadas pelo autor. 

Discutiu, novamente, a matéria, o vereador Rodrigo Guedes. Discutiu, ainda, a 

matéria, o vereador Caio André; tendo este também, solicitado subscrição à 
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matéria, que foi acatada pelo autor. Solicitaram, ainda, subscrições à matéria, os 

vereadores Peixoto, Sassá da Construção Civil, Elan Alencar, João Carlos, 

Wallace Oliveira, Éverton Assis, Prof. Samuel, Rosinaldo Bual, Raulzinho, 

Capitão Carpê e Thaysa Lippy; tendo sido acatadas pelo autor. Discutiu, ainda, a 

matéria, o vereador Mitoso. Discutiu, novamente, a matéria, o vereador Amom 

Mandel. Constatando o término do horário regimental, o Presidente prorrogou a 

sessão até à finalização dos trabalhos. A seguir, o supracitado projeto foi aprovado, 

em primeira discussão, e seguiu à segunda discussão, na forma da lei. Foi 

retirado de pauta, em razão da ausência do autor, o Projeto de Lei n. 582/2021, 

de autoria do vereador Diego Afonso, que “Dispõe sobre a demarcação da área de 

proteção ambiental das zonas Sul e Leste de Manaus, e dá outras providências”. Foi 

aprovado o Parecer Favorável da Comissão Especial de Comendas, ao Projeto de 

Decreto Legislativo n. 025/2022, de autoria do vereador Ivo Neto, que “Concede a 

Medalha de Ouro Altair Ferreira Thury, ao Excelentíssimo Juiz de Direito Luiz Alberto 

de Aguiar Albuquerque, e dá outras providências”. Discutiram o Projeto de Decreto 

Legislativo n. 025/2022, em discussão única, os vereadores Caio André, Ivo Neto 

e Mitoso; tendo o primeiro e o último, solicitado, ainda, subscrições à matéria, 

que foram acatadas pelo autor. A seguir, o supracitado projeto foi aprovado, em 

discussão única, e promulgado, transformando-se no Decreto Legislativo n. 

580, de 10 de agosto de 2022. Foram deferidas as Indicações n. 416 a 421/2022; 

e aprovada a Moção n. 199/2022. Foram aprovadas, ainda, com pedidos de 

destaque, a Moção n. 200/2022, de autoria do vereador Joelson Silva, de 

“Parabenização aos advogados, na pessoa do Dr. Jean Cleuter Simões Mendonça, 

presidente da OAB Seccional Amazonas, em celebração ao Dia do Advogado, no 

dia 11 de agosto”, com as solicitação de subscrições à matéria dos vereadores 

Peixoto, Caio André, Lissandro Breval, João Carlos, Eduardo Assis, Bessa, 

William Alemão, Raulzinho, Mitoso, Rodrigo Guedes, Sassá da Construção 

Civil e Capitão Carpê; e n. 201/2022, de autoria do vereador Joelson Silva, de 

“Parabenização à Rede Amazônica, pelos seus 50 anos de fundação, comemorado 

no dia 10 de agosto”, com a solicitação de subscrições à matéria, os vereadores 

Peixoto, Prof. Samuel, Raiff Mattos, William Alemão, Caio André, Wallace 

Oliveira, Mitoso, Yomara Lins, Eduardo Assis, Lissandro Breval, Rosinaldo 

Bual, Eduardo Alfaia, Jander Lobato, Elan Alencar, Thaysa Lippy, Amom 

Mandel e Raulzinho. Discutiu o Requerimento n. 2.621/2022, o vereador Amom 

Mandel. A seguir, foi rejeitado o Requerimento n. 2.621/2022, de autoria do 

vereador Amom Mandel. Foram concedidos os pedidos de vistas, solicitados 

pelos vereadores Fransuá e Rodrigo Guedes, ao Requerimento n. 6.878/2022, de 

autoria do vereador Raiff Matos. Foram aprovados os Requerimentos n. 

10.591/2022, de autoria do vereador Rodrigo Guedes; e n. 8.347/2022, de autoria 

do vereador Daniel Vasconcelos. Pela Ordem, o vereador Bessa repudiou as fake 

news sobre o “suposto” esvaziamento do plenário, que vinham acontecendo. Pela 

Ordem, o vereador Amom Mandel destacou que a sessão anterior quase foi 

encerrada por falta de quórum, sugerindo que a reconstituição fosse realizada todos 

os dias, inclusive no dia em curso, de acordo com o Regimento Interno. O 
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Presidente informou ao questionante que a Ordem do Dia foi concluída. Nada 

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

dezessete 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 
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PODER LEGISLATIVO

ASSINATURAS DIGITAIS
CARMEM GLORIA ALMEIDA CARRATTE - VEREADOR - 115.263.602-25 EM 03/10/2022 11:58:28
DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 07/10/2022 15:23:56
ANA MARIA DOS SANTOS ROCHA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 634.586.752-72 EM 28/09/2022 19:48:03
ELISSANDRO AMORIM BESSA - VEREADOR - 405.507.372-00 EM 29/09/2022 10:39:58
WALLACE FERNANDES OLIVEIRA - VEREADOR - 192.566.802-97 EM 29/09/2022 11:22:44
CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - VEREADOR - 641.056.792-87 EM 29/09/2022 13:07:33
DIEGO ROBERTO AFONSO - VEREADOR - 784.440.632-15 EM 29/09/2022 14:11:11
JOAO CARLOS DOS SANTOS MELLO - VEREADOR - 074.890.987-77 EM 29/09/2022 15:00:53
EDUARDO ASSUNCAO ALFAIA (CONCORDÂNCIA)  - VEREADOR - 651.106.502-25 EM 29/10/2022 20:53:50
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