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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 21/11/2022 

Reunião Ordinária do dia 16 de novembro de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia dezesseis 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 Caio André Pinheiro de Oliveira, do Partido Social Cristão (PSC); e, 

eventualmente, pelos vereadores Samuel da Costa Monteiro, do Partido Liberal 

(PL); e Ivo Santos da Silva Neto, do Patriota; secretariada pelo vereador Diego 

Roberto Afonso, do União Brasil (UB). PRESENTES, ainda, os vereadores 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); Cícero Custódio da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT); Éverton 

Assis dos Santos e Gilmar de Oliveira Nascimento, do União Brasil (UB); Dione 

Carvalho dos Santos 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); 

João Carlos dos Santos Mello, 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); 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 e Daniel Amaral Vasconcelos, do PSC; Amom 

Mandel Lins Filho, do Cidadania; Francisco Carpegiane Veras de Andrade, do REP; 

David Valente Reis e Marcelo Augusto da Eira Correa, do Avante; François Vieira 

da Silva Matos, do PV; Carmem Glória Almeida Carratte, do PL; e 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. Na sequência, o 

secretário, vereador Diego Afonso, leu a Ata da sessão ordinária do dia nove de 

novembro do ano em curso. O Presidente justificou a ausência do vereador Daniel 

Vasconcelos, presidente da Comissão de Saúde da Casa, por ter ido representar a 
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Câmara Municipal de Manaus – CMM numa visita ao hospital Delphina Aziz, 

juntamente com o titular da Secretaria de Estado de Saúde – SES/AM. Pela Ordem, 

o vereador Éverton Assis solicitou a inversão de Pauta. O Presidente submeteu à 

apreciação do Plenário, a inversão de Pauta, que foi aprovada pelos vereadores 

presentes. Em Questão de Ordem, o vereador Raiff Matos pediu preferência à 

Indicação n. 638/2022; tendo sido acatada pelo Presidente. Em Questão de 

Ordem, o vereador Joelson Silva requereu, de forma verbal, moção de 

parabenização ao governador Wilson Lima, pela realização do XI Encontro de 

Tenores do Brasil, ocorrido nos dias doze e treze de novembro do ano em curso, no 

Teatro Amazonas. Parabenizou, ainda, um dos idealizadores do evento e tenor 

amazonense, Miquéias William, bem como, o titular da Secretaria de Estado da 

Cultura – SEC, Marcos Apolo. Ao final, pediu preferência à mencionada propositura. 

Em Questão de Ordem, o vereador Rosivaldo Cordovil parabenizou o vereador 

Joelson Silva pela moção, pedindo subscrição à mesma. Em Questão de Ordem, o 

vereador Lissandro Breval comunicou que, no dia oito de novembro do ano em 

curso, a Prefeitura de Manaus foi agraciada com o prêmio “Cidade Amiga do 5G”, 

como destaque na região Norte do país, fazendo referência e parabenizando o 

trabalho realizado pelo vereador Peixoto, vereador este que trabalhou junto com a 

Prefeitura de Manaus, pela aquisição do 5G para a cidade de Manaus. O 

Presidente reiterou o trabalho exercido pelo vereador Peixoto em prol da cidade de 

Manaus. Em Questão de Ordem, o vereador William Alemão pediu preferência ao 

Requerimento n. 20.473/2022, tendo sido acatado pela Mesa. O Presidente 

informou ao vereador Raiff Matos que a indicação mencionada por ele havia sido 

deferida no dia nove do corrente mês. Em Questão de Ordem, o vereador Raiff 

Matos parabenizou o vereador Joelson pela iniciativa da moção de parabenização, 

pedindo subscrição à mesma. Parabenizou, também, o tenor Miquéias William, pelo 

excelente trabalho de desenvolvimento e fomento na cultura do Estado do 

Amazonas. Em Questão de Ordem, o vereador Raulzinho registrou moção de 

parabenização ao ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, pela passagem de seu 

aniversário, celebrado no dia quinze de novembro do ano em curso. Em Questão de 

Ordem, o vereador Peixoto pediu subscrição à moção do vereador Joelson Silva, e 

agradeceu, ainda, o vereador Lissandro Breval, pelo reconhecimento e pelas 

palavras dirigidas a ele, referentes à tecnologia 5G. Reportou-se, em seguida, ao 

prêmio recebido pela Prefeitura de Manaus, como “Cidade Amiga do 5G”, 

destacando o reconhecimento do Conexis Brasil Digital a cidade de Manaus. 

Destacou, ainda, que o Projeto de Lei que possibilitou a instalação da tecnologia 5G, 

na cidade de Manaus, foi de sua autoria. O Presidente informou ao vereador 

William Alemão que o Requerimento n. 20.473/2022 foi aprovado no dia nove de 

novembro do ano em curso. Em Questão de Ordem, o vereador Wallace Oliveira 

solicitou subscrição à moção de parabenização do vereador Raulzinho, ao ex-

prefeito de Manaus, Arthur Neto. Em Questão de Ordem, o vereador Prof. Samuel 

pediu subscrições às moções, de autoria dos vereadores Joelson Silva e Raulzinho. 

Em Questão de Ordem, o vereador Joelson Silva pediu subscrição à moção do 

vereador Raulzinho, e destacou o trabalho do vereador Peixoto, concernente à 
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instalação da tecnologia 5G em Manaus, parabenizando-o. Em Questão de Ordem, 

o vereador Marcel Alexandre parabenizou o vereador Raulzinho, pela moção ao ex-

prefeito Arthur Neto; e o vereador Joelson Silva, pela moção de parabenização, 

referente à realização do XI Encontro de Tenores no Brasil, solicitando subscrições 

às mesmas. Ressaltou, ainda, o compromisso da Prefeitura de Manaus com a 

capital amazonense, reiterando o esforço, a participação e o trabalho do vereador 

Peixoto em prol das melhorias para a cidade. Em Questão de Ordem, o vereador 

Rosivaldo Cordovil parabenizou, também, o ex-prefeito de Manaus e presidente da 

Executiva Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, Arthur Neto, 

pela passagem do seu aniversário, celebrado dia quinze do corrente mês, pedindo 

subscrição à moção de parabenização ao ex-Prefeito, de autoria do vereador 

Raulzinho. Parabenizou, também, o vereador Peixoto, pelo excelente trabalho em 

prol dos avanços das políticas públicas para a cidade de Manaus, bem como, a 

CMM, que estava fazendo o seu papel. Após, o Presidente passou os trabalhos 

para a ORDEM DO DIA. Na PAUTA, foi deliberado, tomou o n. 269/2022 e seguiu 

à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do 

vereador Prof. Samuel, que “Institui o Programa de Educação Midiática no 

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

325/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de 

Lei, de autoria do vereador João Carlos, que “Insere inciso novo no artigo 1.º, da 

Lei n. 2.195, de 29 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o ensino de temas 

transversais de educação nas escolas da rede pública municipal de ensino”. Pela 

Ordem, os vereadores Peixoto, Raiff Matos, Rosivaldo Cordovil, Yomara Lins, 

Márcio Tavares e Éverton Assis solicitaram subscrições ao supracitado projeto; 

tendo sido acatadas pelo autor. Foi deliberado, tomou o n. 335/2022 e seguiu à 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do 

vereador Jaildo Oliveira, que “Dispõe sobre o prazo de entrega de histórico escolar 

e transferência de alunos no âmbito do município de Manaus”. Foi deliberado, 

tomou o n. 372/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o 

Projeto de Lei, de autoria do vereador Jander Lobato, que “Obriga os 

hipermercados, os supermercados, os atacados e os estabelecimentos similares a 

higienizar os carrinhos e os cestos de compras disponibilizados aos clientes, e dá 

outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 394/2022 e seguiu à Comissão de 

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

Silva, que “Considera de Utilidade Pública o Clube Social Endurance, e dá outras 

providências”. Foi deliberado, tomou o n. 006/2022 e seguiu à Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Resolução, de autoria da Mesa 

Diretora, que “Estabelece medidas de adequação da Câmara Municipal de Manaus 

ao disposto na Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais – LGPD, e dá outras providências”. Foi aprovado o Parecer 

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

292/2021, de autoria do vereador Kennedy Marques, que “Torna obrigatória a 

prestação de socorro aos animais atropelados pelo atropelador no âmbito do 

município de Manaus, e dá outras providências”. O supracitado projeto seguiu à 
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Comissão de Meio Ambiente, Recursos Naturais, Sustentabilidade e Vigilância 

Permanente da Amazônia. Foi retirado de pauta, em razão da ausência do autor, 

o Projeto de Lei n. 384/2021, de autoria do vereador Fransuá, que “Dispõe sobre o 

fornecimento de alimentação especial para alunos com restrições alimentares no 

município de Manaus, e dá outras providências”. Discutiu o Parecer Contrário da 

Comissão de Finanças, Economia e Orçamento, ao Projeto de Lei n. 447/2021, o 

vereador William Alemão, tendo este, ainda, solicitado a leitura do Parecer 

Contrário da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento – CFEO, ao 

Projeto de Lei n. 447/2021. Após a leitura, discutiu, novamente, o Parecer 

Contrário da CFEO, ao Projeto de Lei n. 447/2021, o vereador William Alemão. 

Discutiu, ainda, o Parecer Contrário da CFEO, ao Projeto de Lei n. 447/2021, o 

vereador Joelson Silva. Após, foi concedido o pedido de vista, solicitado pelo 

vereador William Alemão, ao Projeto de Lei n. 447/2021, de autoria do vereador 

Amom Mandel, subscrito pelos vereadores Capitão Carpê Andrade e Raiff 

Matos, que “Dispõe sobre o controle da frota de veículos a serviço do município de 

Manaus, e dá outras Providências”. Foi concedido o pedido de vista, solicitado 

pelo vereador Wallace Oliveira, ao Projeto de Lei n. 457/2021, de autoria do 

vereador Daniel Vasconcelos, que “Dispõe sobre a publicação, na internet, dos 

exames pendentes para agendamento, já inseridos no sistema de regulação no 

município de Manaus, e dá outras providencias”. Foi aprovado o Parecer Favorável 

da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao Projeto de Lei n. 507/2021, de 

autoria do vereador William Alemão, que “Altera o artigo 1.º da Lei n. 2.195 de 29 

de dezembro de 2016, para inserir “Direito das Pessoas com Deficiências” como 

tema transversal a ser ministrado nas escolas da rede pública do município de 

Manaus”. Pela Ordem, os vereadores Peixoto, Raiff Matos, Yomara Lins, 

Raulzinho, Ivo Neto, Caio André, Lissandro Breval, Kennedy Marques e 

Joelson Silva solicitaram subscrições ao supracitado projeto; tendo sido 

acatadas pelo autor. Após, o supracitado projeto seguiu à Comissão de Finanças, 

Economia e Orçamento. Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de 

Finanças, Economia e Orçamento ao Projeto de Lei n. 531/2021, de autoria do 

vereador Eduardo Alfaia, subscrito pelos vereadores Caio André, Kennedy 

Marques, Lissandro Breval, Marcel Alexandre, Mitoso, Prof.ª Jacqueline e 

Yomara Lins, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção do símbolo do 

Transtorno do Espectro Autista – TEA, na indicação de assentos preferenciais do 

transporte público de Manaus”. Pela Ordem, os vereadores Peixoto, Rosivaldo 

Cordovil, Éverton Assis, Raulzinho, Ivo Neto, Thaysa Lippy e João Carlos 

solicitaram subscrições ao supracitado projeto, tendo sido acatadas pelo autor. 

Após, o supracitado projeto seguiu à Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência. Discutiu o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 641/2021, o vereador Raiff Matos, tendo, 

este, ainda, solicitado subscrição ao projeto, que foi acatada pela autora. Pela 

Ordem, os vereadores Peixoto, Rosivaldo Cordovil, Márcio Tavares, Yomara 

Lins, João Carlos, Prof. Samuel, Caio André, Diego Afonso, Lissandro Breval, 

Joelson Silva e Éverton Assis, solicitaram subscrições ao supracitado projeto, 
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tendo sido acatadas pela autora. Discutiram, ainda, o Parecer Favorável da 

CCJR, ao Projeto de Lei n. 641/2021, os vereadores Marcel Alexandre, William 

Alemão e Thaysa Lippy; tendo o primeiro e o segundo solicitado subscrições ao 

projeto, que foram acatadas pela autora. A seguir, foi aprovado o Parecer 

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

641/2021, de autoria da vereadora Thaysa Lippy, que “Institui a campanha contra 

o “trabalho em condição análoga à de escravidão” em Manaus, e dá outras 

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

Orçamento. Discutiram o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça 

e Redação ao Projeto de Lei n. 681/2021, os vereadores Marcel Alexandre, 

Lissandro Breval, William Alemão, Bessa e João Carlos. Discutiram, 

novamente, o Parecer Favorável da CCJR, ao Projeto de Lei n. 681/2021, os 

vereadores Lissandro Breval e William Alemão. A seguir, foi aprovado o Parecer 

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

681/2021, de autoria do vereador Marcel Alexandre, que “Considera de Utilidade 

Pública a Associação Força Amigos do Brasil - FAB nesta cidade de Manaus, e dá 

outras providências”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de Assuntos 

Sociocomunitários e Legislação Participativa. Foi retirado de pauta, em razão da 

ausência da autora, o Projeto de Lei n. 020/2022, de autoria da vereadora Glória 

Carratte, que “Institui a Semana Municipal do Empoderamento das Meninas e das 

Adolescentes, no Calendário Oficial da Cidade de Manaus, e dá outras 

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

Economia e Orçamento, ao Projeto de Lei n. 119/2022, os vereadores Wallace 

Oliveira, Caio André e William Alemão. Pela Ordem, os vereadores Rosivaldo 

Cordovil, Kennedy Marques, Diego Afonso, Yomara Lins e Prof. Samuel 

solicitaram subscrições ao projeto; tendo sido acatadas pelo autor. A seguir, foi 

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

ao Projeto de Lei n. 119/2022, de autoria do vereador Caio André, subscrito pelos 

vereadores Amom Mandel, Bessa, João Carlos, Mitoso, Peixoto, Wallace 

Oliveira e William Alemão, que “Dispõe sobre a adoção do Tucunaré como 

símbolo da Pesca Esportiva do município de Manaus, estabelece áreas de 

conservação, proíbe o seu abate em época de reprodução, e dá outras 

providências”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de Meio Ambiente, 

Recursos Naturais, Sustentabilidade e Vigilância Permanente da Amazônia. Pela 

Ordem, o vereador Bessa cobrou da Prefeitura de Manaus um posicionamento a 

respeito do requerimento de sua autoria, referente à solicitação de um local 

permanente para a instalação de um Centro de Valorização da Vida – CVV, no 

município de Manaus, que foi encaminhada no dia vinte e oito de julho do corrente 

ano, e até a presente data não havia recebido uma resposta da Secretaria Municipal 

de Saúde – Semsa. Foram deferidas as Indicações n.  640 e 646/2022. Foi 

aprovada, com pedido de destaque, a Moção n. 339/2022, de autoria do vereador 

Raulzinho, de “Parabenização ao ex-prefeito da cidade de Manaus, Arthur Virgílio 

do Carmo Ribeiro Neto, pela passagem de seu aniversário, em quinze de novembro 

de dois mil e vinte e dois”. Pela Ordem, os vereadores Rosivaldo Cordovil, 
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Wallace Oliveira, Joelson Silva, Diego Afonso e Prof. Samuel solicitaram 

subscrições à supracitada moção; tendo sido acatadas pelo autor. Pela Ordem, o 

vereador William Alemão indagou à Mesa a respeito do retorno do Requerimento n. 

19.195/2022, de sua autoria, que sofreu vistas e até a presente data não havia 

retornado à pauta. O Presidente informou ao seu antecessor que o requerimento 

mencionado por ele ainda não havia retornado dos pedidos de vistas, frisando que 

tão logo fosse devolvido seria incluído na pauta. Exaurida a Pauta, o Presidente 

convocou o vereador Prof. Samuel, para presidir os trabalhos da TRIBUNA 

POPULAR, conforme a Nominata n. 021/2022 – GVPS, com o tema “A importância 

do Dia da Consciência Negra”, convocando o propositor a presidir o expediente. O 

Presidente em exercício, vereador Prof. Samuel fez alusão ao Dia da Consciência 

Negra, discorrendo sobre a importância da discussão acerca do resgate e da 

valorização da história do povo negro e sua luta pela liberdade no Brasil, ressaltando 

que a data servia como holofote que colocava em evidência problemas estruturais 

da sociedade, muitos deles interligados com o racismo. Em seguida, chamou para 

compor a Mesa a S.S.ª, o Senhor Gabriel Costa, gerente de Promoção e Defesa dos 

Direitos da População Negra e Povos Tradicionais da Secretaria Municipal da 

Mulher, Assistência Social e Cidadania - Semasc; e S.S.ª, a Senhora Michelle 

Andrews, presidente da União de Negras e Negros pela Igualdade – Unegro. Na 

sequência, delegou a palavra ao senhor Gabriel Costa. Com a palavra, o senhor 

Gabriel Costa, agradeceu a todos, em especial ao vereador Prof. Samuel, pelo 

convite; e discorreu sobre a importância do Dia da Consciência Negra, para a 

promoção do direito de fala aos representantes do povo negro, não só da questão 

histórica, mas também da situação social. Ao final, declarou que a Semasc sempre 

estaria de portas abertas para tratar sobre o tema em questão. O Presidente 

agradeceu a manifestação do senhor Gabriel Costa, e passou a palavra à senhora 

Michelle Andrews. Com a palavra, a senhora Michelle Andrews, enfatizou que a 

Unesco atuava há mais de trinta anos na capital amazonense, combatendo todas as 

formas de racismo; falou da importância da “Carta Aberta” do movimento negro no 

Amazonas, para abordar todos os problemas sociais enfrentados; e, disse que, no 

mês em curso, estavam se organizando para ocupar os espaços de poder e 

apresentarem políticas públicas para implementação de uma secretaria de igualdade 

racial, a fim de que obtivessem mais representatividade política e social. Concluindo, 

afirmou que no mês de novembro intensificavam o trabalho que era desenvolvido 

durante todo o ano, ressaltando que foram poucas as melhorias e as mudanças 

vinham acontecendo muito aquém do que almejavam. Concluindo, reafirmou que o 

racismo estrutural estava presente no cotidiano do povo negro, citando a 

perseguição da religião de matriz africana. O Presidente convidou o vereador Ivo 

Neto para substitui-lo, a fim de que se pronunciasse. O vereador Ivo Neto assumiu 

a presidência da Mesa. Manifestaram-se na tribuna os vereadores Prof. Samuel, 

Rodrigo Guedes, William Alemão e Marcel Alexandre. Em suas considerações 

finais, o senhor Gabriel Costa discorreu sobre a relevância da garantia dos direitos 

do povo negro, em especial, quanto às religiões de matriz africana, destacando que 

a Festa de Iemanjá, o Balaio de Oxum e a Festa de São Jorge eram festividades 
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que deveriam estar no calendário de eventos da cidade de Manaus. Encerrando, 

declarou que a Casa tinha a responsabilidade de ouvir as instituições que 

representavam o povo negro. Em suas considerações finais, a senhora Michelle 

Andrews pontuou a existência da desigualdade social entre brancos e negros no 

país; falou da dificuldade de inserir as festividades citadas no calendário cultural da 

cidade; e ressaltou que a Casa precisava criar políticas públicas de incentivo à 

inclusão social, em todas as esferas, da população negra. O Presidente em 

exercício, vereador Prof. Samuel, agradeceu a participação dos seus pares e dos 

convidados, e encerrou a tribuna popular, reafirmando que a Casa era 

comprometida com a igualdade social, de acordo com a Constituição Federal. Nada 

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

quarenta e cinco 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 

 
Ana Maria Rocha Veiga 
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Ouvidor-Geral 
 

Chefe do Serviço de Atas 
 

 

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 8D30CED7000E2606 . CONSULTE EM https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador

2022.10000.10304.9.045052 (página 8)



PODER LEGISLATIVO

ASSINATURAS DIGITAIS
ANA MARIA DOS SANTOS ROCHA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 634.586.752-72 EM 21/12/2022 11:10:43
ELISSANDRO AMORIM BESSA - VEREADOR - 405.507.372-00 EM 21/12/2022 11:40:21
DIEGO ROBERTO AFONSO - VEREADOR - 784.440.632-15 EM 21/12/2022 12:02:03
EDUARDO ASSUNCAO ALFAIA (CONCORDÂNCIA)  - VEREADOR - 651.106.502-25 EM 21/12/2022 13:49:22
JOAO CARLOS DOS SANTOS MELLO - VEREADOR - 074.890.987-77 EM 22/12/2022 12:44:17
CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - VEREADOR - 641.056.792-87 EM 22/12/2022 12:53:17
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