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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 27/2/2023 

Reunião Ordinária do dia 15 de fevereiro de 2023 
Presidente: vereador Caio André Pinheiro de Oliveira    

Secretário-Geral: vereador João Carlos dos Santos Mello 

 

No dia quinze de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, 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); 

secretariada pelo vereador João Carlos dos Santos Mello, do Republicanos (REP). 

PRESENTES, ainda, os vereadores Allan Campelo da Silva e Daniel Amaral 

Vasconcelos, do Partido Social Cristão (PSC); 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); Carmem 

Glória Almeida Carratte e 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; Jaildo de Oliveira Silva, do PCdoB; Marcelo Augusto da Eira 

Correa, 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 e Marcel Alexandre da Silva, do 

Avante; Roberto Sabino Rodrigues, do Podemos; Robson da Silva Teixeira e 

Rosivaldo Oliveira Cordovil, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB); 

Jander de Melo Lobato, do Progressistas (PP); e Yomara Jesuína Lins Rodrigues, 

do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). JUSTIFICADA a ausência dos 

vereadores Alonso Oliveira de Souza, do Avante; Raiff Matos Silva Vasconcelos, 

do DC; e Thaysa Lippy Silva de Souza, do PP. Havendo quórum regimental e 

invocando a proteção de Deus, o Presidente declarou aberta a reunião, e na 

sequência, o secretário, vereador João Carlos, leu a Ata da sessão ordinária do dia 

catorze de fevereiro do ano em curso. Em Questão de Ordem, o vereador Fransuá 

pediu a inversão de Pauta. Em seguida, o Presidente submeteu à apreciação dos 

vereadores, o pedido de inversão de Pauta, que foi aprovado, com o voto contrário 

da vereadora Prof.ª Jacqueline. Em Questões de Ordem, o vereador Rosivaldo 
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Cordovil pediu preferência à Indicação, de sua autoria, referente à criação de mais 

um Conselho Tutelar na zona Norte de Manaus; o vereador Jaildo Oliveira, ao 

Requerimento, de sua autoria, atinente à sessão solene, em homenagem ao Jovem 

Adventista; a vereadora Glória Carratte pediu permissão para se ausentar do 

plenário, em razão de uma consulta médica que estava marcada para as dez horas, 

informando que retornaria à Casa; e o vereador Dione Carvalho também pediu 

permissão para se ausentar do plenário, a partir das dez horas, a fim de participar de 

uma reunião com o diretor-presidente do Hospital Universitário Getúlio Vargas – 

HUGV, para tratar a respeito de um projeto, de sua autoria, que estava sendo 

elaborado. O Presidente acatou os pedidos, passando, em seguida, os trabalhos 

para a ORDEM DO DIA. Na PAUTA, foi deliberado, tomou o n. 020/2023 e seguiu 

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

Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n. 03/2023, que “Dispõe sobre 

composição remuneratória dos servidores públicos efetivos investidos em cargo em 

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

Ordem, os vereadores Marcelo Serafim e Gilmar Nascimento se manifestaram 

acerca do supracitado projeto. O Presidente comunicou que ao supracitado projeto 

havia apensado um pedido de urgência, conforme preconizava o artigo 64 da 

Loman. Discutiram o pedido de urgência, os vereadores Fransuá, Mitoso, Marcel 

Alexandre, Marcelo Serafim, Gilmar Nascimento e Wallace Oliveira. Após, o 

Presidente submeteu o pedido de urgência à apreciação dos vereadores. Em 

seguida, foi aprovada pelos vereadores, a tramitação em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n. 020/2023, de autoria do Executivo Municipal. Foi deliberado, 

tomou o n. 003/2023 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o 

Projeto de Lei, de autoria do vereador Prof. Samuel, que “Dispõe sobre o 

reconhecimento do Beach Tennis como modalidade esportiva e institui, no 

Calendário Oficial da Cidade de Manaus, o Dia Municipal do Beach Tennis”. Foi 

retirado de pauta, em razão da ausência do autor, o Projeto de Lei, de autoria do 

vereador Raiff Matos, que “Altera o artigo 2.º e insere o artigo 2.º- A na Lei n. 519, 

de 25 de abril de 2022”. Foi deliberado, tomou o n. 009/2023 e seguiu à Comissão 

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

Lissandro Breval, que “Dispõe sobre a criação do Programa de Cursos Populares 

Preparatórios para Vestibulares e Concursos Públicos no município de Manaus, e dá 

outras providências”. Pela Ordem, o vereador Capitão Carpê solicitou subscrição 

ao supracitado projeto; tendo sido a mesma acatada pelo autor. Foi deliberado, 

tomou o n. 011/2023 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o 

Projeto de Lei, de autoria do vereador Jaildo Oliveira, que “Institui o Dia Municipal 

do Estudante Universitário Adventista”. Foi deliberado, tomou o n. 012/2023 e 

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

do vereador Fransuá, que “Institui no Calendário Oficial da Cidade de Manaus, o 

Dia Municipal do Escotismo, e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 

013/2023 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de 

Lei, de autoria do vereador Caio André, que “Dispõe sobre a Campanha Checkup 

Feminino no município de Manaus, para orientação e prevenção de doenças, e dá 
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outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 014/2023 e seguiu à Comissão de 

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

André, que “Reconhece a deficiência auditiva unilateral como deficiência sensorial, 

do tipo auditiva, para todos os efeitos legais”. Foram retirados de pauta, em razão 

da ausência dos autores, o Projeto de Lei, de autoria da vereadora Glória 

Carratte, que “Institui as ações informativas Mulher sua Saúde, seu Direito no 

âmbito municipal, e dá outras providências”; e o Projeto de Lei, de autoria do 

vereador Joelson Silva, que “Institui a Semana de Conscientização sobre 

Climatério/Menopausa e seus efeitos”. Foi deliberado, tomou o n. 018/2023 e 

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

do vereador João Carlos, que “Institui a Política Pública de Direitos e Garantias da 

Pessoa com Fibromialgia no município de Manaus, e dá outras providências”. Foi 

deliberado, tomou o n. 019/2023 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, o Projeto de Lei, de autoria da vereadora Prof. Jacqueline, que “Institui, 

no âmbito do município de Manaus, o Março Azul Marinho, mês de conscientização 

e prevenção do câncer colorretal”. Foi deliberado, tomou o n. 021/2023 e seguiu à 

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

vereadora Yomara Lins, que “Estabelece a prioridade para pacientes com Lúpus 

em atendimento de urgência e emergência, marcação de consultas eletivas e 

exames no âmbito do município de Manaus”. Foi deliberado, tomou o n. 001/2023 e 

seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Resolução, 

de autoria do vereador Lissandro Breval, que “Acrescenta o inciso XXIV ao artigo 

35 e o artigo 57-C à Resolução n. 092, de 9 de dezembro de 2015 (Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Manaus)”. Foi deliberado, tomou o n. 001/2023 e 

seguiu à Comissão Especial de Comendas, o Projeto de Decreto Legislativo, de 

autoria do vereador Rosivaldo Cordovil, que “Concede a Medalha de Ouro Cidade 

de Manaus à senhora Maria do Carmo Seffair Lins de Albuquerque, e dá outras 

providências”. Foi deliberado, tomou o n. 003/2023 e seguiu à Comissão Especial 

de Comendas, o Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do vereador Peixoto, 

que “Concede a Medalha de Ouro Cidade de Manaus ao Excelentíssimo Senhor 

Wilson Miranda Lima, Governador do Estado do Amazonas”. Foi aprovado o 

Parecer Favorável da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento ao Projeto 

de Lei n. 593/2021, de autoria do vereador Peixoto, que “Institui, no âmbito do 

Município de Manaus, o Dia de conscientização e combate ao Cyberbullying, a ser 

realizado anualmente no dia 03 de agosto, e dá outras providências”. O supracitado 

projeto seguiu à Comissão de Educação. Discutiram o Parecer Favorável da 

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

620/2021, os vereadores Wallace Oliveira, Peixoto, Diego Afonso, Prof.ª 

Jacqueline, Rosivaldo Cordovil, Lissandro Breval, Capitão Carpê, Elan Alencar, 

Sassá da Construção Civil, Marcel Alexandre, Roberto Sabino, William Alemão 

e Caio André;  tendo o primeiro, o segundo, o terceiro, a quarta, o quinto, o 

sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo, o décimo primeiro e o décimo 

terceiro  solicitado, ainda, subscrições ao projeto, tendo sido as mesmas acatadas 

pelo autor. Pela Ordem, solicitaram, ainda, subscrições ao projeto, os vereadores 
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João Carlos, Márcio Tavares, Yomara Lins, Kennedy Marques, Bessa, Jaildo 

Oliveira e Éverton Assis; tendo sido as mesmas acatadas pelo autor. A seguir, foi 

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

Emenda 001 ao Projeto de Lei n. 620/2021, de autoria do vereador William 

Alemão, que “Dispõe sobre a criação da Feira Internacional de Pesca Esportiva de 

Manaus (FIPEMA) e Instituição no Calendário Oficial da Cidade de Manaus, sob a 

coordenação da Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação - 

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

Orçamento. Foram retirados de pauta, em razão da ausência dos autores, o 

Projeto de Lei n. 639/2021, de autoria do vereador Rosinaldo Bual, que “Dispõe 

sobre a denominação da praça localizada na Avenida Oscar Borel, esquina com a 

Rua Vinte e Três de Dezembro e Rua São José, no bairro Compensa 2, como Praça 

Padre Albano Ignácio Ternus”; o Projeto de Lei n. 002/2022, de autoria da 

vereadora Thaysa Lippy, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação em 

braile nas portas dos gabinetes e salas de repartições públicas e privadas para os 

deficientes visuais, e dá outras providências”; e o Projeto de Lei n. 172/2022, de 

autoria da vereadora Thaysa Lippy, que “Dispõe sobre passeios turísticos voltados 

à população idosa no município de Manaus, e dá outras providências”. Foram 

deferidas as Indicações n. 034, 036 a 044 e 046/2023. Discutiram a Indicação n. 

045/2023, os vereadores Rosivaldo Cordovil, William Alemão, Roberto Sabino, 

Jaildo Oliveira, Ivo Neto, Marcel Alexandre e Elan Alencar; tendo, ainda, o 

segundo, o terceiro, o quinto, o sexto e o sétimo solicitado subscrições à 

propositura, que foram acatadas pelo autor. Pela Ordem, solicitaram, ainda, 

subscrições à propositura, os vereadores Peixoto e Yomara Lins; tendo sido as 

mesmas acatadas pelo autor. A seguir, foi deferida, com pedido de destaque, a 

Indicação n. 045/2023, de autoria do vereador Rosivaldo Cordovil, que “Indica a 

criação de mais um Conselho Tutelar na Zona Norte de Manaus”. Foram aprovadas 

as Moções n. 018 e 019/2023. Discutiram a Moção de Repúdio n. 020/2023, os 

vereadores Capitão Carpê, Lissandro Breval e Prof.ª Jacqueline; tendo, ainda, a 

terceira, solicitado subscrição à propositura, que foi acatada pelo autor. Pela 

Ordem, também solicitaram subscrições à propositura, os vereadores Lissandro 

Breval, Yomara Lins, Rosivaldo Cordovil, Peixoto, Elan Alencar, Sassá da 

Construção Civil, Éverton Assis, Raulzinho e Caio André. A seguir, foi aprovada 

a Moção de Repúdio n. 020/2023, de autoria do vereador Capitão Carpê, que 

“Requer que seja encaminhada Moção de Repúdio ao Excelentíssimo Senhor 

Bernard Appy, em razão de sua fala durante evento em Brasília, onde fez críticas 

aos incentivos fiscais para as empresas do Polo Industrial de Manaus, no dia oito do 

mês de fevereiro do corrente ano”. Foram aprovados os Requerimentos n. 028, 

092, 102, 103 e 104/2023, de autoria do vereador Eduardo Assis; tendo o segundo 

sido subscrito pelo vereador Marcel Alexandre; o terceiro, sido subscrito pelos 

vereadores Marcel Alexandre, Rosivaldo Cordovil e William Alemão; e o quarto, 

sido subscrito pelos vereadores Marcel Alexandre, Prof.ª Jacqueline, William 

Alemão e Capitão Carpê. Foram aprovados, ainda, os Requerimentos n. 094, 

095, 096, 097, 098 e 099/2023, de autoria da vereadora Yomara Lins; tendo o 
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segundo, o terceiro e o quarto sido subscritos pelos vereadores Marcel Alexandre 

e Prof.ª Jacqueline; o quinto, sido subscrito pelos vereadores Marcel Alexandre, 

Prof.ª Jacqueline, Sassá da Construção Civil, Rosivaldo Cordovil e Eduardo 

Assis; e o sexto, sido subscrito pelos vereadores Marcel Alexandre, Prof.ª 

Jacqueline e Rosivaldo Cordovil. Pela Ordem, o vereador Fransuá pediu a 

suspensão dos trabalhos, após a apreciação dos requerimentos, para que fosse 

realizada uma reunião no seio da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a 

fim de analisarem o pedido de urgência ao Projeto de Lei n. 020/2023, de autoria do 

Executivo Municipal. O Presidente acatou o pedido. Na sequência, discutiu o 

Requerimento n. 100/2023, a vereadora Prof.ª Jacqueline, tendo esta, ainda, 

solicitado subscrição à propositura. Pela Ordem, também solicitaram subscrições à 

referida propositura, os vereadores Marcel Alexandre, Fransuá e Rosivaldo 

Cordovil. A seguir, foram aprovados, ainda, os Requerimentos n. 100, 101, 105, 

106, 107 e 111/2023, de autoria da vereadora Yomara Lins; tendo o segundo, sido 

subscrito pelos vereadores Marcel Alexandre, João Carlos e Roberto Sabino; o 

quarto, sido subscrito pelos vereadores Marcel Alexandre, Rosivaldo Cordovil, 

Rodrigo Guedes, Eduardo Assis e Prof.ª Jacqueline; o quinto, sido subscrito 

pelo vereador Marcel Alexandre; e o sexto, sido subscrito pelos vereadores Marcel 

Alexandre, Márcio Tavares e Kennedy Marques. Foi aprovado, também, o 

Requerimento n. 003/2023, de autoria da vereadora Glória Carratte, tendo este, 

sido subscrito pelos vereadores Marcel Alexandre, João Carlos, Rosivaldo 

Cordovil, Yomara Lins e Rodrigo Guedes. Pela Ordem, o vereador Marcel 

Alexandre convocou os membros da Comissão de Finanças, Economia e 

Orçamento para uma reunião, visando à avaliação do relatório do quadrimestre da 

Prefeitura de Manaus, a partir das catorze horas, na sala dezesseis. Às dez horas e 

quarenta e seis minutos, atendendo ao pedido do líder do Prefeito, o Presidente 

suspendeu a sessão, para a reunião conjunta da Comissões. Na reabertura, às 

onze horas e quarenta e quatro minutos, o Presidente deu continuidade aos 

trabalhos. Pela Ordem, o vereador Marcelo Serafim solicitou a recomposição de 

quórum. O Presidente acatou o pedido. E, tendo constatado o quórum regimental, 

deu prosseguimento aos trabalhos. Na EXTRAPAUTA, foram aprovados os 

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

Finanças, Economia e Orçamento; e de Serviço e Obras Públicas à Emenda 001, ao 

Projeto de Lei n. 020/2023, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela 

Mensagem n. 003/2023, que “Dispõe sobre composição remuneratória dos 

servidores públicos efetivos investidos em cargo em comissão, no âmbito do 

município de Manaus, e dá outras providências”. O supracitado projeto foi 

aprovado, em discussão única, e seguiu à sanção do Prefeito. Discutiram os 

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

Finanças, Economia e Orçamento; e de Serviço e Obras Públicas ao Projeto de 

Resolução n. 002/2023, os vereadores Gilmar Nascimento, Éverton Assis, 

Raulzinho, Marcelo Serafim, Sassá da Construção Civil, Marcel Alexandre, 

Prof. Samuel, Fransuá e Caio André. A seguir, foram aprovados os Pareceres 

Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de Finanças, 
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Economia e Orçamento; e de Serviços e Obras Públicas ao Projeto de Resolução 

n. 002/2023, de autoria da Mesa Diretora, que “Dispõe sobre ponto facultativo, 

horário especial de trabalho, antecipação do décimo terceiro salário e fixa critérios 

para recebimento de auxílio-funeral dos servidores do Poder Legislativo Municipal, e 

dá outras providências”. O supracitado projeto foi aprovado, em discussão única, e 

promulgado, transformando-se na Resolução n. 156, de 15 de fevereiro de 2023. 

Constatando o término do horário regimental, o Presidente prorrogou a sessão até à 

finalização dos trabalhos. Em Questão de Ordem, o vereador Bessa informou a 

todos que, diante dos movimentos ocorridos nos últimos dias na Casa, com relação 

à concessionária Águas de Manaus, e representando o grupo de vinte e um 

vereadores da instituição, daria entrada, no dia em curso, em uma propositura para 

a instituição de Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Água, frisando, ainda, 

que a mencionada propositura continha dezoito assinaturas. Declarou, por fim, à 

população da capital amazonense que a instituição Câmara Municipal de Manaus, 

jamais se curvaria a qualquer intervenção externa. Em Questão de Ordem, o 

vereador Eduardo Assis convidou a todos, em nome da Secretaria Municipal da 

Mulher, Assistência Social e Cidadania – Semasc, a participarem, no dia em curso, a 

partir das catorze horas, do lançamento da Campanha de Combate à Exploração do 

Trabalho Infanto-Juvenil, na sede da Prefeitura Municipal de Manaus. Em Questão 

de Ordem, o vereador Marcel Alexandre convocou, novamente, os membros da 

Comissão de Finanças, Economia e Orçamento, para a reunião de avaliação do 

relatório do quadrimestre da Prefeitura de Manaus, a partir das catorze horas, na 

sala dezesseis. Em Questão de Ordem, o vereador Diego Afonso parabenizou o 

vereador Bessa pela propositura de proposta de CPI da Água, anunciando sua 

assinatura ao mencionado documento. Em Questão de Ordem, o vereador Marcelo 

Serafim, na mesma esteira do seu antecessor, teceu parabenizações aos seus 

pares que assinaram a proposta de CPI, assim como ele, frisando que a Câmara 

Municipal de Manaus em nenhum momento se acovardou, como foi exposto por 

alguns parlamentares da Casa. Informou, ainda, que a mencionada proposta até 

aquele momento continha dezoito assinaturas, enfatizando que a mesma seria uma 

CPI séria, para que pudessem, efetivamente, discutir os problemas e apontar as 

soluções. Ao final, convocou os seus pares a apoiarem a CPI, assinando a 

propositura para instalação. Em Questão de Ordem, o vereador William Alemão 

registrou que já havia assinado a proposta de CPI da Água. Em Questão de Ordem, 

o vereador Sassá da Construção Civil afirmou que, em nenhum momento havia se 

recusado a assinar qualquer proposta de CPI na Casa, lembrando que já existia uma 

proposta na Casa, motivo pelo qual não estava entendendo o porquê de outra 

proposta. Em Questão de Ordem, o vereador Jaildo Oliveira se manifestou 

favorável à proposta de CPI da Água, parabenizando o vereador Bessa pela 

iniciativa e informando que já havia assinado a mencionada proposta de CPI. 

Parabenizou, ainda, o vereador Caio André, Presidente da Casa, pela benevolência 

e pela condução dos trabalhos. Em Questões de Ordem, os vereadores Capitão 

Carpê, Prof.ª Jacqueline e Éverton Assis confirmaram as suas assinaturas à 

proposta de CPI. Em Questão de Ordem, o vereador Rodrigo Guedes informou 
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que era coautor da proposta anterior de CPI da Água, de autoria do vereador Sassá 

da Construção Civil, que tramitou na Casa, por mais de um ano, tendo a referida 

alcançado apenas treze assinaturas. Afirmou, em seguida, que era coautor da atual 

proposta de CPI da Água, esclarecendo aos vereadores que o objeto da mesma 

diferia da anterior, tendo em vista que estava bem detalhado com os problemas que 

aconteciam na relação contratual da Prefeitura de Manaus e a empresa Águas de 

Manaus, bem como, na relação de consumo dos usuários e a referida. Em Questão 

de Ordem, o vereador Dione Carvalho falou que era favorável à diminuição da taxa 

de esgoto, e esperava que fosse dada uma resposta plausível à população em 

relação à CPI. O Presidente informou que, em havendo as condições de 

admissibilidade do referido pedido de instalação da CPI, a Presidência da Casa, 

daria total apoio a qualquer solicitação dos parlamentares, informando que também 

havia assinado a proposta de CPI da Água, de autoria do vereador Sassá da 

Construção Civil. Em Questão de Ordem, o vereador Bessa informou à sociedade 

que a mencionada proposta de CPI já havia sido protocolada, no dia em curso, com 

as devidas assinaturas, conforme previa o Regimento Interno, e agradeceu ao 

Presidente, pelo apoio e suporte à mesma. Nada mais havendo a tratar, o 

Presidente encerrou a sessão às doze horas e trinta e sete minutos. E, para que 

conste, eu, ............................................... (Ana Maria Rocha Veiga), lavrei a 

presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada nos termos do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Manaus. 

 

  

 
 

Caio André Pinheiro de Oliveira 
Presidente 

 

 

Yomara Jesuína Lins Rodrigues  
Primeira Vice-Presidente 

 

João Carlos dos Santos Melo 
Secretário-Geral 

 
 

 
Éverton Assis dos Santos 
Segundo Vice-Presidente 

 

 
Carmem Glória Almeida Carratte 

Primeira Secretária 
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Lissandro Breval Santiago 
Terceiro Vice-Presidente 

 

 
Jaildo de Oliveira Silva 

Segundo Secretário 

 
Rosivaldo Oliveira Cordovil  

Corregedor Geral 

 

 
Ivo Santos da Silva Neto  

Terceiro Secretário 

 
Francisco Carpegiane Veras de Andrade 

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(A) EM TAQUIGRAFIA - 634.586.752-72 EM 02/03/2023 11:02:30
LISSANDRO BREVAL SANTIAGO - VEREADOR(A) - 510.050.422-68 EM 02/03/2023 11:35:08
CARMEM GLORIA ALMEIDA CARRATTE - VEREADOR(A) - 115.263.602-25 EM 02/03/2023 13:49:55
EVERTON ASSIS DOS SANTOS - VEREADOR(A) - 445.757.002-82 EM 02/03/2023 13:59:17
IVO SANTOS DA SILVA NETO - VEREADOR(A) - 516.531.682-34 EM 02/03/2023 14:19:58
CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - PRESIDENTE - 641.056.792-87 EM 02/03/2023 14:23:06
YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES - VEREADOR(A) - 320.732.672-20 EM 06/03/2023 10:58:23
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