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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 22/11/2022 

Reunião Ordinária do dia 21 de novembro de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia vinte e um 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 Wallace Fernandes de Oliveira, do Partido Republicano da Ordem Social 

(PROS); e, eventualmente, pela vereadora Carmem Glória Almeida Carratte, do 

Partido Liberal (PL); tendo esta última, também secretariado os trabalhos 

juntamente com o vereador João Carlos dos Santos Mello, do Republicanos (REP). 

PRESENTES, ainda, os vereadores Caio André Pinheiro de Oliveira e Daniel 

Amaral Vasconcelos, do Partido Social Cristão (PSC); 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 (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, 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; Amom Mandel Lins Filho, do Cidadania; e David Valente Reis, do 

Avante. 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, a secretária, vereadora Glória 

Carratte, leu a Ata da sessão ordinária do dia dezesseis de novembro do ano em 
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curso. Em seguida, o Presidente passou os trabalhos para o PEQUENO 

EXPEDIENTE. Em Questão de Ordem, o vereador Lissandro Breval, comunicou 

aos seus pares que os mesmos foram informados, por e-mail, sobre a discussão do 

orçamento do ano vindouro; e, com a parceria da Prefeitura de Manaus, 

representada pelo secretário Extraordinário de Articulação Política, Wagno Oliveira - 

que estava presente no Plenário - seriam indicados quatro assessores por cada 

vereador para o processo. O Presidente afirmou que todos os vereadores ficariam 

atentos ao procedimento. O primeiro orador, vereador Marcelo Serafim, renunciou 

à função de líder do prefeito David Almeida, na Casa; agradeceu o apoio dos seus 

pares; e declarou que ajudaria no que fosse necessário, principalmente na votação 

do orçamento, afirmando que a causa da renúncia foi a divisão da bancada. 

Concluindo, afirmou que já havia comunicado ao prefeito David Almeida e tinha 

certeza que o mesmo encontraria um nome que realizaria um trabalho à altura do 

Executivo Municipal. O Presidente pediu a atenção dos vereadores quanto à 

utilização do tempo, em virtude dos dezoito pronunciamentos no dia; e agradeceu ao 

vereador Marcelo Serafim, pelo brilhante trabalho exercido, como líder do Prefeito na 

Casa. Em Questão de Ordem, o vereador Bessa solidarizou-se com o vereador 

Marcelo Serafim, e agradeceu o empenho e trabalho do mesmo em prol da cidade 

de Manaus. Em Questão de Ordem, a vereadora Prof.ª Jacqueline registrou o seu 

lamento pela renúncia do vereador Marcelo Serafim, afirmando que estavam 

perdendo uma liderança que deixou um exemplo de postura em defesa dos iguais, 

declarando-se amiga do citado vereador e o seu total apoio, parabenizando-o pelo 

ato de coragem. Em Questões de Ordem, os vereadores Peixoto, Eduardo Assis, 

Lissandro Breval, Glória Carratte, Diego Afonso, Mitoso, Prof. Fransuá, William 

Alemão, Eduardo Alfaia, Rodrigo Guedes, Jander Lobato, Capitão Carpê, Sassá 

da Construção Civil, Kennedy Marques e Prof. Samuel solidarizaram-se com o 

vereador Marcelo Serafim, e o parabenizaram pelo trabalho desempenhado com 

brilhantismo. O Presidente informou que a Mesa havia recebido a comunicação 

verbal, que seria oficializada, doravante, de que o vereador Prof. François assumiria 

a liderança do Prefeito; sendo o vereador Eduardo Assis primeiro vice-líder. Em 

Questão de Ordem, o vereador Diego Afonso solicitou a inversão de Pauta. Em 

Questão de Ordem, o vereador Marcelo Serafim orientou que o Pequeno 

Expediente teria que ser encerrado. O Presidente afirmou que os vereadores iriam 

deferir ou não o pedido, colocando-o em votação; tendo o mesmo sido rejeitado 

pelos presentes. A vereadora Glória Carratte assumiu a direção dos trabalhos. O 

segundo orador, vereador Caio André, solidarizou-se com o vereador Marcelo 

Serafim, destacando que o mesmo havia sido leal para com os seus pares e com a 

cidade de Manaus, afirmando que foi uma honra ser liderado pelo mesmo.  O orador 

parabenizou a Prefeitura de Manaus pela ornamentação da Ponta Negra, com o 

projeto “Natal das Águas”, apresentando indicação para o Instituto Municipal de 

Mobilidade Urbana – Immu, para que fossem reabertos os retornos das Avenidas 

Coronel Teixeira e do Turismo, para melhorar o fluxo de quem quisesse chegar à 

Ponta Negra e dos que moravam no local, principalmente nas sextas-feiras, sábados 

e domingos, em razão dos eventos natalinos que estavam acontecendo na orla da 
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Ponta Negra. O terceiro orador, vereador Éverton Assis, comunicou que também 

estava renunciando à vice-liderança, e que já havia comunicado ao prefeito David 

Almeida, face ao momento vivido pelo parlamento municipal, agradecendo aos seus 

pares, em especial ao vereador Marcelo Serafim, pelo aprendizado por ele 

adquirido. O orador agradeceu ao Prefeito pela oportunidade; e, por fim, declarou 

que muitas vezes na vida era preciso retroceder para seguir adiante, agradecendo a 

colaboração de todos os seus pares. O quarto orador, vereador Prof. Fransuá, 

registrou a sua admiração pelo seu antecessor; principalmente pelo poder de 

articulação política; parabenizando-o. Em Questões de Ordem, os vereadores 

Peixoto, Caio André, Bessa e Jaildo Oliveira solidarizaram-se com o vereador 

Éverton Assis, parabenizando-o pela vice-liderança exercida. O quinto orador, 

vereador Lissandro Breval, também se solidarizou com o vereador Éverton Assis; e 

em seguida, denunciou possível esquema de fraude em contratos milionários da 

gestão do prefeito David Almeida. O orador citou a empresa Arq e Eng Construções 

Ltda, que possuía contratos vultosos para fornecimento de itens, como areia e pedra 

brita; tendo iniciado o esquema na Secretaria Municipal de Limpeza Pública – 

Semulsp, na gestão de Sabá Reis. Ressaltou, ainda, que a citada empresa sequer 

estava qualificada para prestar serviços na secretaria e apresentou atestado falso do 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas – CREA/AM. 

Concluindo, declarou que traria denúncias envolvendo outras empresas e informou 

que encaminharia o caso aos órgãos competentes. O sexto orador, vereador Sassá 

da Construção Civil, falou sobre o descompromisso de empresas terceirizadas pelo 

Executivo, para com os direitos trabalhistas de seus funcionários, lembrando que 

havia sugerido, na Casa, para que o Município fosse responsável pelo trabalhador 

terceirizado. O orador afirmou que iria denunciar a empresa Progresso, que prestava 

serviços para o Município e para o Estado, e pediu o apoio de seus pares. 

Concluindo, declarou sua candidatura à presidência da Casa, frisando que era 

independente. O vereador Wallace Oliveira reassumiu a presidência da Mesa. O 

sétimo orador, vereador William Alemão, denunciou a situação de um ônibus que 

continuava parado na Secretaria Municipal de Saúde – Semsa, cuja aquisição foi 

realizada para efetuar exames rápidos de hepatite A, B, sífilis e Aids, em dois mil e 

dezessete, por quatrocentos e quarenta e oito mil reais, pedindo ao secretário 

Wagno Oliveira que intercedesse junto à secretária municipal de Saúde, Shádia 

Fraxe, para que a mesma desse um esclarecimento sobre a situação relatada. 

Finalizando, parabenizou o vereador Marcelo Serafim, pela forma como se conduziu, 

enquanto líder do Prefeito; e pediu preferência ao Requerimento n. 19.195, 

lembrando que o mesmo já deveria ter retornado do pedido de vista, no dia onze do 

mês em curso. O oitavo orador, vereador Bessa, afirmou que indicaria ao 

governador Wilson Lima a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores – IPVA para veículos elétricos, no sentido de incentivar a aquisição dos 

mesmos na capital, como já vinha acontecendo em vários estados brasileiros. O 

orador declarou que seria uma das ações efetivas para que o Amazonas fosse um 

Estado sustentável, salientando que entregaria o documento em mão.  O nono 

orador, vereador Raiff Matos, apresentou à população uma Moção de Repúdio 
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contra o ataque realizado por um motorista embriagado, na noite de domingo, último 

dia vinte, contra os patriotas que estavam em frente ao Comando Militar da 

Amazônia – CMA, afirmando que iria apurar o ato, até que o cidadão fosse punido 

legalmente. O Presidente pediu subscrição à Moção do discursante; assim como, 

os vereadores Ivo Neto, Kennedy Marques, Peixoto, Sassá da Construção Civil e 

William Alemão. O décimo orador, vereador Raulzinho, discorreu sobre os avanços 

oriundos dos empreendimentos realizados pela gestão atual da Casa, destacando a 

autossuficiência em energia solar. O orador ressaltou as conquistas da gestão, 

manifestando a sua vontade de que o Presidente da Casa, vereador David Reis, 

fosse reconduzido ao cargo, na próxima gestão. O Presidente deu por encerrado o 

Pequeno Expediente, e solicitou a recomposição de quórum, para a realização da 

Ordem do Dia. Após, constatando o quórum regimental, concedeu a palavra aos 

vereadores para os pedidos de preferências. Em Questão de Ordem, o vereador 

Lissandro Breval pediu preferência ao Requerimento n. 20.451/2022; o vereador 

William Alemão ao Requerimento n. 19.195/2022; o vereador Joelson Silva, à 

Moção n. 353/2022; e o vereador Raiff Matos, à Moção n. 352/2022; tendo este, 

ainda, solicitado subscrição à Moção 353/2022, de autoria do vereador Joelson 

Silva. Pela Ordem, solicitaram, ainda, subscrições à Moção n. 353/2022, os 

vereadores Yomara Lins, Marcel Alexandre, Prof. Samuel, Peixoto, Éverton 

Assis, Mitoso e Caio André; tendo estas sido acatadas pelo autor. Em Questão 

de Ordem, o vereador Caio André pediu preferência à indicação, de sua autoria, 

referente à liberação dos retornos da Avenida do Turismo e da Avenida Pedro 

Teixeira, em razão dos eventos natalinos que estavam acontecendo na orla da 

Ponta Negra; tendo sido todos os pedidos deferidos pela Mesa. Em seguida, o 

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

deliberado, tomou o n. 422/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, em regime de urgência, aprovado pelo Plenário, o Projeto de Lei, de 

autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n. 092/2022, que 

“Altera a Lei n. 2.927, de 05 de julho de 2022, que dispõe sobre a estrutura 

organizacional da Secretaria Municipal de Saúde - Semsa”. Foram aprovados os 

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

Educação, ao Projeto de Lei n. 396/2022, de autoria do Executivo Municipal, 

capeado pela Mensagem n. 56/2022, que “Inclui na Estrutura Básica da Educação 

do Município as Unidades de Ensino que especifica”. O supracitado projeto foi 

aprovado, em primeira discussão, e seguiu à segunda discussão, na forma da 

lei. Foram aprovados os Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, 

Justiça e Redação; de Finanças, Economia e Orçamento; e de Educação, ao 

Projeto de Lei n. 397/2022, 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”. Discutiu o Projeto de Lei n. 397/2022, em primeira 

discussão, o vereador William Alemão. A seguir, o supracitado projeto foi 

aprovado, em primeira discussão, e seguiu à segunda discussão, na forma da 

lei. Foi concedido o pedido de vista, solicitado pelo vereador João Carlos, ao 

Projeto de Lei n. 398/2022, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela 
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Mensagem n. 090/2022, que “Altera a Lei n. 680, de 10 de dezembro de 2002”. 

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. 399/2022, 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”. 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, ao Projeto de Lei n. 308/2021, de autoria do vereador Ivo Neto, 

subscrito pelos vereadores Caio André e William Alemão, que “Altera o artigo 11, 

da Lei n. 1.242, de 08 de maio de 2008, que dispõe sobre política municipal de 

atendimento aos direitos da criança e do adolescente e insere a exigência de 

comprovação de experiência no processo de seleção de escolha do conselho 

tutelar”. Pela Ordem, os vereadores Peixoto, Marcelo Serafim, Bessa, Marcel 

Alexandre e Yomara Lins solicitaram subscrições ao projeto; tendo estas sido 

acatadas pelo autor. A seguir, o supracitado projeto seguiu à Comissão de Direitos 

da Criança, do Adolescente e do Idoso. Discutiram o Parecer Favorável da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, à Emenda 001 e, ao Projeto de Lei 

n. 520/2021, os vereadores Caio André, Rodrigo Guedes e Capitão Carpê; tendo 

o primeiro e o terceiro, solicitado, ainda, subscrições ao projeto, que foram 

acatadas pelo autor. Pela Ordem, solicitaram, ainda, subscrições ao projeto, os 

vereadores Yomara Lins, Thaysa Lippy, Lissandro Breval, Raiff Matos, William 

Alemão, Ivo Neto e Joelson Silva. A seguir, foi aprovado o Parecer Favorável da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, à Emenda 001 e, ao Projeto de Lei 

n. 520/2021, de autoria do vereador Rodrigo Guedes, que “Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de atualização do cadastro dos beneficiários da Tarifa Social de 

serviço público de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário 

no município de Manaus, e dá outras providências”. 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. 612/2021, os 

vereadores Joelson Silva e William Alemão, tendo estes, ainda, solicitado 

subscrições ao projeto, que foram acatadas pelo autor. Pela Ordem, solicitaram, 

ainda, subscrições ao projeto, os vereadores Glória Carratte, Joelson Silva, 

Yomara Lins e Thaysa Lippy, tendo sido acatadas pelo autor. A seguir, foi 

aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 

ao Projeto de Lei n. 612/2021, de autoria do vereador Capitão Carpê Andrade, 

que “Dispõe sobre o Mês do Laço Branco – Homens pelo Fim da Violência contra 

Mulher, no âmbito do município de Manaus”. O supracitado projeto seguiu à 

Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. O Presidente registrou a presença 

no Plenário do advogado Marcos Aurélio Choy. Após, discutiram o Parecer 

Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, à Emenda 001 e, ao 

Projeto de Lei n. 005/2022, os vereadores Joelson Silva e Prof.ª Jacqueline; 

tendo o primeiro, solicitado subscrição ao projeto, que foi acatada pela autora. 
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Pela Ordem, solicitaram, ainda, subscrições ao projeto, os vereadores Wallace 

Oliveira, Peixoto, Yomara Lins, Glória Carratte e Ivo Neto, tendo sido acatadas 

pela autora. A seguir, foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação à Emenda 001 e, ao Projeto de Lei n. 005/2022, 

de autoria da vereadora Prof.ª Jacqueline, que “Estabelece como permanente, no 

âmbito do município de Manaus, o Programa Sinal Vermelho”. O supracitado projeto 

seguiu Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Foi aprovado o Parecer 

Favorável da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento, ao 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”. O supracitado projeto 

seguiu à Comissão de Defesa e Proteção dos Direitos da Mulher. O Presidente em 

exercício, vereador Wallace Oliveira solicitou subscrição ao supracitado projeto, 

que foi acatada pela autora. Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de 

Assuntos Sóciocomunitários e Legislação Participativa, ao Projeto de Lei n. 

071/2022, de autoria do vereador Peixoto, que “Considera de Utilidade Pública o 

Instituto Social Atos-Iatos”. O supracitado projeto foi aprovado, em primeira 

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

segunda discussão, e seguiu à sanção do Prefeito, o Projeto de Lei n. 256/2020, 

de autoria do vereador Daniel Vasconcelos, subscrito pelo vereador Caio André, 

que “Dispõe sobre a obrigatoriedade das Instituições Bancárias disponibilizar 

espaço físico para descanso de Idosos e Portadores de Deficiência Física na área 

dos caixas eletrônicos no município de Manaus, e dá outras providências”. 

Discutiram o Parecer Favorável da Comissão de Meio Ambiente, Recursos 

Naturais, Sustentabilidade e Vigilância Permanente da Amazônia à Emenda 001 ao 

Projeto de Lei n. 532/2021, o vereador Wiliam Alemão e Yomara Lins; tendo 

estes, ainda, solicitado subscrições ao projeto, que foram acatadas pelo autor. 

Pela Ordem, solicitaram, ainda, subscrições ao projeto, os vereadores Wallace 

Oliveira, Raiff Matos, Eduardo Assis e Peixoto, que foram acatadas pelo autor. A 

seguir, foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Meio Ambiente, 

Recursos Naturais, Sustentabilidade e Vigilância Permanente da Amazônia à 

Emenda 001 ao Projeto de Lei n. 532/2021, de autoria do vereador Márcio 

Tavares, que “Institui o controle da poluição sonora proveniente de veículos 

automotores, no âmbito do município de Manaus, e dá outras providências”. 

Discutiu o Projeto de Lei n. 532/2021, em segunda discussão, o vereador Márcio 

Tavares. Após, o supracitado projeto foi aprovado, em segunda discussão, e 

seguiu à sanção do Prefeito. O Presidente registrou, ainda, a presença no 

Plenário, do advogado Marcelo Amil. Discutiu o Projeto de Lei n. 584/2021, em 

segunda discussão, o vereador Lissandro Breval. A seguir, foi aprovado, em 

segunda discussão, e seguiu à sanção do Prefeito, o Projeto de Lei n. 584/2021, 

de autoria do vereador Lissandro Breval, subscrito pelos vereadores Bessa, Caio 

André, João Carlos, Márcio Tavares, Peixoto, Raiff Matos e William Alemão, 

que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação nas redes Pública e Particular 

da carteira de vacinação no ato da matrícula escolar”. Foi aprovado, em segunda 
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discussão, e seguiu à sanção do Prefeito, o Projeto de Lei n. 608/2021, de 

autoria do vereador Dione Carvalho, subscrito pelos vereadores Ivo Neto, Jaildo 

Oliveira, João Carlos, Kennedy Marques, Lissandro Breval, Márcio Tavares, 

Mitoso, Peixoto, Raiff Matos e Yomara Lins, que “Institui o Dia Municipal da 

Sensibilização à Causa das Crianças Cardiopatas, e dá outras providências”. Em 

Questão de Ordem, o vereador Caio André informou que a indicação mencionada 

anteriormente por ele, a qual havia solicitado preferência, era de n. 656/2022. A 

seguir, foram deferidas as Indicações n. 648 a 655/2022. Foi deferida, ainda, com 

pedido de destaque, a Indicação n. 656/2022, de autoria do vereador Caio André, 

que “Indica ao Sr. Paulo Henrique Martins do Nascimento Martins, Diretor-

Presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana – Immu, a liberação dos 

retornos da Av. do Turismo e da Av. Pedro Teixeira, devido as manifestações 

natalinas na orla da Ponta Negra - Zona Oeste de Manaus”. Foram aprovadas as 

Moções n. 340 a 351/2022. Foi aprovada, ainda, com pedido de destaque, a 

Moção n. 352/2022, de autoria do vereador Raiff Matos, de “Repúdio contra ato 

praticado por motorista durante manifestação realizada no dia 20 de novembro de 

2022, em frente ao Comando Militar da Amazônia, na cidade de Manaus”. Pela 

Ordem, os vereadores Wallace Oliveira, Peixoto, William Alemão, Capitão Carpê 

e Caio André solicitaram subscrições à supracitada moção; tendo estas sido 

acatadas pelo autor. Foi aprovada, também, com pedido de destaque, a Moção n. 

353/2022, de autoria do vereador Joelson Silva, de “Parabenização pela 

passagem do Dia do Músico, comemorado no dia 22 de novembro de 2022. Pela 

Ordem, os vereadores Raiff Matos e William Alemão solicitaram subscrições à 

supracitada moção, que foram acatadas pelo autor. Foi aprovado o Requerimento 

n. 19.195/2022, de autoria do vereador William Alemão. Foi aprovado, ainda, com 

o voto contrário dos vereadores Raulzinho, Eduardo Alfaia, Joelson Silva, 

Wanderley Monteiro, Fransuá, Mitoso, Prof. Samuel e Elan Alencar, o 

Requerimento n. 20.451/2022, de autoria do vereador Lissandro Breval. Os 

vereadores Capitão Carpê, Raiff Matos, Diego Afonso, Thaysa Lippy, Yomara 

Lins, William Alemão e Rodrigo Guedes solicitaram subscrições ao supracitado 

requerimento; tendo sido acatadas pelo autor. Foi aprovado, também, o 

Requerimento n. 20.982/2022, de autoria do vereador Márcio Tavares. Nada 

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

cinquenta e um minutos. E, para que conste, eu, ............................................... 

(Jacqueline Pinheiro de Lima), 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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PODER LEGISLATIVO

ASSINATURAS DIGITAIS
ANA MARIA DOS SANTOS ROCHA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 634.586.752-72 EM 14/12/2022 09:23:56
CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - VEREADOR - 641.056.792-87 EM 14/12/2022 09:46:29
CARMEM GLORIA ALMEIDA CARRATTE - VEREADOR - 115.263.602-25 EM 14/12/2022 10:23:41
JACQUELINE PINHEIRO DE LIMA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 201.310.202-00 EM 14/12/2022 10:28:12
JOAO CARLOS DOS SANTOS MELLO - VEREADOR - 074.890.987-77 EM 14/12/2022 10:47:33
EDUARDO ASSUNCAO ALFAIA (CONCORDÂNCIA)  - VEREADOR - 651.106.502-25 EM 15/12/2022 08:55:33
ELISSANDRO AMORIM BESSA - VEREADOR - 405.507.372-00 EM 15/12/2022 12:00:21
DIEGO ROBERTO AFONSO - VEREADOR - 784.440.632-15 EM 21/12/2022 10:52:29
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