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PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DIA 13.04.2022 

 

Secretário: 

 
Em discussão e votação o VETO PARCIAL N. 010/022 ao PROJETO DE LEI N. 
069/2021, capeado pelo Ofício n.º 321/2021/GP, de autoria do Vereador IVO 
NETO, que “DISPÕE sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por 
vagas nas creches e centros municipais de educação infantil (CMEIs) da rede 
municipal de ensino”. 

{Parecer da 2ª Comissão favorável ao Veto} 

Presidente:  

Em discussão única. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão) 
Veto mantido. (ou Veto rejeitado) 
[Resultado: Veto mantido.]  

 

Secretário: 

 

Em discussão e votação o VETO PARCIAL N. 011/2022 ao PROJETO DE LEI N. 
224/2021, capeado pelo Ofício N. 055/2021, de autoria do Vereador PEITOXO, que 
“CRIA Áreas de Proteção ao Ciclista de Competição – APCCs nas vias públicas e dá 
outras providências”.  

 

{Parecer da 2ª Comissão favorável ao Veto} 

 

Presidente:  

Em discussão única. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão) 
Veto mantido. (ou Veto rejeitado) 
[Resultado: Veto mantido.]  
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Secretário: 
 

Em 2ª discussão o PROJETO DE LEI n. 077/2022, de autoria do EXECUTIVO 
MUNICIPAL, capeado pela Mensagem n.º 016/2022, que “FIXA o índice de reajuste 
dos servidores da Manaus Previdência e dá outras providências”.  
 
Art. 1.º O Reajuste anual de vencimentos de servidore do quadro efetivo da Manaus Previdência, referente 
à recomposição do poder aquisitivo dos vencimentos de que trata o art. 1º da Lei 2,440, de 28 de maio de 
2019, fica fixado em: 
(...)  
 
 

Presidente: 
 
Em discussão. 
Em votação (Os que aprovam permaneçam como estão). 
Aprovado, segue à SANÇÃO do Senhor Prefeito. 
[Resultado: aprovado em 2ª discussão, projeto encaminhado à sanção do prefeito.] 
 
 
Secretário: 
 

Em discussão e votação os pareceres favoráveis da 2ª, 3ª e 4ª Comissões ao PROJETO 
DE LEI n. 075/2022, de autoria do EXECUTIVO MUNICIPAL, capeado pela 
Mensagem n.º 013/2021, que “INCLUI na Estrutura Básica da Educação do 
Município, o CIME Lucia Melo Ferreira Almeida”.  
 
Art. 1.º Fica incluída, na estrutura básica da Secretaria Municipal de Educação (Semed), o CIME Lucia 
Melo Ferreira Almeida. 
CIME Lucia Melo Ferreira Almeida - Rua Rita Teles, S/N – Bairro Novo Aleixo – 24 - IV. 
 
 

Presidente: 
 
Em discussão. 
Em votação (Os que aprovam permaneçam como estão). 
Aprovados os pareceres.  
Em 1ª discussão. 
Em votação (Os que aprovam permaneçam como estão). 
Aprovado, vai à 2ª. discussão na forma da lei. 
[Resultado: aprovados os pareceres. Aprovado em 1ª. Discussão,  projeto vai à 2ª 
discussão.] 
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Secretário: 
 

Em discussão e votação os pareceres favoráveis da 2 e 3ª Comissões ao PROJETO DE 
LEI n. 076/2022, de autoria do EXECUTIVO MUNICIPAL capeado pela Mensagem 
n.º 015/2021, que “INSTITUI a Gratificação de Procuratório para os Procuradores 
Autárquicos do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb)”.  
 
Art. 1.º Fica criada a Gratificação de Procuratório, correspondente a 50 unidades fiscais do Município 
(UFM), a ser concedida ao Procuradores Autárquicos do Instituto Municipal de Planejamento Urbano 
(IMPLURB). 
 
 

Presidente: 
 
Em discussão. 
Em votação (Os que aprovam permaneçam como estão). 
Aprovados os pareceres.  
Em 1ª discussão. 
Em votação (Os que aprovam permaneçam como estão). 
Aprovado, vai à 2ª. discussão na forma da lei. 
[Resultado: aprovados os pareceres. Aprovado em 1ª. Discussão,  projeto vai à 2ª 
discussão.] 
 
Secretário: 
 

Em discussão e votação os pareceres favoráveis da 2ª, 3ª e 4ª Comissões ao PROJETO 
DE LEI n. 081/2022, de autoria do EXECUTIVO MUNICIPAL capeado pela 
Mensagem n.º 031/2021, que “ALTERA a Lei n. 1.448, de 20 de abril de 2010, e dá 
outras providências”. [Escola Municipal Gilberto Rodrigues dos Santos]  
 
Art. 1.º Fica alterado o item 19 da Lei n. 1.448 , de 20 de abril de 2010, que passa a vigorar com a redação 
abaixo especificada: 
19 - Escola Municipal Gilberto Rodrigues dos Santos - Rua Raio de Luz, s/n, Residencial Viver Melhor, 2ª. 
Etapa – Lago Azul – Norte. 
 
 

Presidente: 
 
Em discussão. 
Em votação (Os que aprovam permaneçam como estão). 
Aprovados os pareceres.  
Em 1ª discussão. 
Em votação (Os que aprovam permaneçam como estão). 
Aprovado, vai à 2ª. discussão na forma da lei. 
[Resultado: aprovados os pareceres. Aprovado em 1ª. Discussão,  projeto vai à 2ª 
discussão.] 
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Secretário: 
 

Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do Vereador RAIFF MATOS, que 
“INSTITUI, no Calendário Oficial da Cidade de Manaus, o Dia do Conservadorismo 
e dá outras providências”. 
 
Art. 1º Fica instituído no Calendário Oficial da Cidade de Manaus, o dia do Conservadorismo, a ser realizado 
anualmente no dia 10 de março. 
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 628/2021 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação. 
[Resultado: projeto deliberado e encaminhado à 2ª Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação.] 
 

Secretário: 
 

Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria da Vereadora GLÓRIA 
CARRATTE, , que “CRIA o Programa Municipal de Enfrentamento da Disseminação 
de Informações Falsas (fake news), divulgadas e compartilhadas na internet e telefonia 
móvel”. 
 
Art. 1.º Fica criado o Programa Municipal de Enfrentamento da Disseminação de Informações Falsas (fake 
news), divulgadas e compartilhadas, seja na rede mundial de computadores ou por meio de telefonia móvel. 
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 023/2022 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação. 
[Resultado: projeto deliberado e encaminhado à 2ª Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação.] 
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Secretário: 
 
Em 2ª discussão o PROJETO DE LEI n. 191/2020, de autoria do Vereador FRANSUÁ, 
subscrito pelo Ver. AMOM MANDEL, que “INSERE inciso novo ao art. 1º da Lei n. 
2195, de 29 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o ensino de temas transversais de 
educação nas escolas da rede pública municipal de ensino”. [Inciso novo – igualdade 
racial] 
 
Art. 1° Inserir inciso novo ao art. 1º da Lei n. 2195, de 29 de dezembro de 2016 que dispõe sobre o ensino de 
temas transversais de educação nas escolas da rede pública municipal de ensino.  

“Art. 1º Ficam obrigadas as escolas da rede municipal de ensino a incluir, nos conteúdos programáticos 
das disciplinas do ensino fundamental, sem prejuízo de outros a serem determinados pelo Conselho 
Municipal de Educação, os seguintes temas:” 
Inciso novo – igualdade racial; 

 
Presidente: 
 

Em discussão. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovado, segue à SANÇÃO do Senhor Prefeito.  
[Resultado: aprovado em 2ª discussão, projeto encaminhado à sanção do prefeito.] 
 
 
Secretário: 
 

Em 2ª discussão o PROJETO DE LEI n. 118/2021, de autoria da Vereadora THAYSA 
LIPPY, subscrito pelos Vereadores AMOM, CAIO ANDRÉ, CAPITÃO CARPÊ 
ANDRADE, EDUARDO ALFAIA, IVO NETO, JAILDO OLIVEIRA, JANDER 
LOBATO, JOÃO CARLOS, MARCEL ALEXANDRE, MARCIO TAVARES, 
PEIXOTO, PROF. JACQUELINE, RAIFF MATOS, RAULZINHO, RODRIGO 
GUEDES, ROSIVALDO CORDOVIL, WILLIAM ALEMÃO e YOMARA LINS, 
que “DISPÕE sobre a diretriz municipal para garantia, proteção e ampliação dos 
direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares”. 
 
Art. 1° A diretriz municipal para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) e seus familiares fica disciplinada nos termos desta Lei. 

 
Presidente: 
 

Em discussão. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovado, segue à SANÇÃO do Senhor Prefeito.  
[Resultado: aprovado em 2ª discussão, projeto encaminhado à sanção do prefeito.] 
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Secretário: 
 
Em 2ª discussão o PROJETO DE LEI n. 135/2021, de autoria do Vereador JAILDO 
OLIVEIRA, que “INSTITUI, no Calendário Oficial da cidade de Manaus, julho como 
o mês da “Missão Calebe” da Igreja Adventista do Sétimo Dia.  
 
  

Presidente: 
 
Em discussão. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovado, segue à SANÇÃO do Senhor Prefeito.  
[Resultado: aprovado em 2ª discussão, projeto encaminhado à sanção do prefeito.] 
 
 
Secretário: 
 
Em 2ª discussão o PROJETO DE LEI n. 379/2021, de autoria do Vereador 
PROFESSOR SAMUEL, que “INSTITUI, no Calendário Oficial da cidade de 
Manaus, o último sábado de julho como o dia do Projeto Missão Calebe da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia”.  
 
Art. 1º - Fica instituído o último sábado de julho como o dia do Projeto Missão Calebe da Igreja Adventista do 
Sétimo Dia. 
  

Presidente: 
 
Em discussão. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovado, segue à SANÇÃO do Senhor Prefeito.  
[Resultado: aprovado em 2ª discussão, projeto encaminhado à sanção do prefeito.] 
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Secretário: 
 
Em discussão e votação o parecer favorável da 2ª Comissão ao PROJETO DE 
EMENDA À LOMAN N. 010/2019, de autoria da Vereadora PROFESSORA 
JACQUELINE, que “ALTERA o inciso IV do art. 261 da Lei Orgânica do Município 
de  Manaus.”  [Trata da isenção do pagamento de tarifas nos transportes coletivos.]  
 
Art. 1º Altera a redação do inciso IV do art. 261 da Lei Orgância do Municipio de Manaus, da seguinte forma: 
(...) 
 

Presidente: 
 
Em discussão. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovado o parecer. Vai à Comissão Especial de Revisão da Loman. 
[Resultado: aprovado o parecer, projeto encaminhado à Comissão Especial de 
Revisão da Loman.] 
 
 
Secretário: 
 
Em discussão e votação o parecer favorável da Comissão Especial de Comendas ao 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 010/2022, de autoria do Vereador 
LISSANDRO BREVAL, subscrito pelos Vereadores CAIO ANDRÉ, DR. DANIEL 
VASCONCELOS, JOÃO CARLOS, MARCEL ALEXANDRE, MARCIO 
TAVARES, PEIXOTO, ROSIVALDO CORDOVIL, WANDERLEY 
MONTEIRO, que “CONCEDE a Medalha de Ouro Cidade de Manaus ao Sr. 
Sebastião da Silva Reis e dá outras providências”. 
 
Art. 1.º Fica concedida a Medalha de Ouro Cidade de Manaus ao Sr. Sebastião da Silva Reis, com base no art. 
173, inciso IV, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus, pelos relevantes serviços prestados à 
sociedade manauara. 
 

Presidente: 
 
Em discussão. 
Em votação (Os que aprovam permaneçam como estão). 
Aprovado o parecer. 
Em discussão única. 
Em votação (Os que aprovam permaneçam como estão).  
Aprovado. PROMULGAÇÃO. 
[Resultado: aprovado o parecer. Aprovado em Discussão Única, projeto promulgado.]  

 


