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PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DIA 09.05.2022 
 

 

Secretário: 
 

Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do Vereador RAIFF MATOS, que 
“DISPÕE sobre a proibição da exigência do comprovante de vacinação contra a 
Covid-19 (passaporte sanitário), para matrícula e retorno das atividades presenciais da 
rede pública de ensino do município de Manaus”. 
 
Art. 1.º Fica proibida a exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19 (passaporte sanitário), para 
matrícula e retorno das atividades presenciais da rede pública de ensino do município de Manaus. 
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 009/2022 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 do Vereador RODRIGO GUEDES, 
que “INSTITUI o Programa Municipal Dinheiro Direto nas Unidades de Saúde, no 
âmbito da cidade de Manaus, e dá outras providências”. 
 
Art. 1.º Fica instituído, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, o Programa Municipal Dinheiro Direto 
nas Unidades de Saúde, com o objetivo de prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às unidades 
de saúde do Município de Manaus que preencham os requisitos desta Lei, atendidas as demais disposições 
legais pertinentes.. 
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 027/2022 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 deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do Vereador MARCIO TAVARES, 
que “DISPÕE sobre o Alerta para Resgate de Crianças e Adolescentes (Arca) no 
município de Manaus, estabelecendo a política municipal de contingência nas 
hipóteses de desaparecimento, rapto ou sequestro”. 
 
Art. 1.º Fica instituído o Alerta para Resgate de Crianças e Adolescentes (Arca), estabelecendo a política 
municipal de contingência nas hipóteses de desaparecimento, rapto ou sequestro. 
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 035/2022 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 do Vereador CAPITÃO CARPÊ 
ANDRADE, que “DISPÕE sobre a criação da Semana Municipal de Segurança 
Pública e dá outras providências”. 
 
Art. 1.º Fica incluído, no Calendário Oficial da Cidade de Manaus, a Semana Municipal de Segurança Pública, 
a ser realizada, anualmente, na primeira semana de julho, compreendendo o Dia do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública comemorado no dia 3 de julho. 
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 057/2022 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 deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do Vereador PEIXOTO, que 
“CONSIDERA de Utilidade Pública a Organização da Sociedade Civil Super Ação”. 
 
Art. 1.º Fica considerada de Utilidade Pública a Organização da Sociedade Civil Super Ação, associação civil 
de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob n. 
23.470.741/0001-31, com sede e foro na cidade de Manaus, situada na Avenida Israel n. 180, Bairro Colônia 
Terra Nova – CEP: 69.015-330. 
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 091/2022 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 do Vereador AMOM MANDEL, que 
“INSTITUI o passe livre para pacientes acometidos de doenças inflamatórias 
intestinais no transporte coletivo público na cidade de Manaus e dá outras 
providências”. 
 
Art. 1.º Fica instituído o passe livre para pacientes acometidos de doenças inflamatórias intestinais no 
transporte coletivo público na cidade de Manaus. 
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 094/2022 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 deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do Vereador DR. EDUARDO 
ASSIS, que “INSTITUI, no Calendário Oficial da Cidade de Manaus, a Semana 
Municipal de Incentivo à Prática do Jiu-Jítsu Brasileiro, a ser realizada de 1.º a 7 de 
julho”. 
 
Art. 1.º Fica instituída a Semana Municipal de Incentivo à Prática do Jiu-Jítsu Brasileiro no município de 
Manaus, a ser realizada anualmente de 1.º a 7 de julho. 
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 099/2022 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 do Vereador DIONE CARVALHO, 
que “DISPÕE sobre a implantação de equipe multidisciplinar com oftalmologista, 
assistente social e enfermeiro, nas escolas públicas do município de Manaus, e dá 
outras providências”. 
 
Art. 1º. Fica o Poder Executivo obrigado a incluir e disponibilizar nas escolas públicas municipais, uma equipe 
multidisciplinar composta por oftalmologista, assistente social e enfermeiro, a fim de que possa atender os 
alunos da rede pública de ensino. 
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 115/2022 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 deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do Vereador CAIO ANDRÉ, 
subscrito pelo vereador WALLACE OLIVEIRA, 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”. 
 
Art. 1.º Para fins de fomentar o turismo de pesca esportiva e a economia no município de Manaus, 
compatibilizando o desenvolvimento econômico social com a proteção da qualidade do meio ambiente e o 
equilíbrio ecológico, fica reconhecido o Tucunaré como peixe símbolo da pesca esportiva do município de 
Manaus. 
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 119/2022 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 do Vereador IVO NETO, que 
“CONSIDERA de Utilidade Pública a Associação Amazonense das Ligas de Futebol 
Amador (AALFA)”. 
 
Art. 1.º Fica considerada de Utilidade Pública a Associação Amazonense das Ligas de Futebol Amador 
(AALFA), associação civil de interesse privado, sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ) sob o n. 37.926.877/0001-18, com sede e foro na cidade de Manaus, localizada na Rua 
Apóstolo Paulo, n. 440, Comunidade Jesus Me Deu – Colônia Terra Nova, CEP: 69015-388. 
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 124/2022 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 deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do Vereador ROSINALDO BUAL, 
que “DISPÕE sobre aplicação de multa aos invasores do transporte coletivo no 
município de Manaus”. 
 
Art. 1.º Os invasores do transporte coletivo deverão pagar multa pela violação das leis do sistema de transporte 
coletivo. 
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 126/2022 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 do Vereador ALLAN CAMPÊLO, 
que “DISPÕE sobre a obrigatoriedade de representantes de instituições financeiras 
tratarem sobre a Lei do Superendividamento antes de firmar contrato bancário e dá 
outras providências”. 
 
Art. 1.º Ficam obrigados os representantes das instituições financeiras sediadas no município de Manaus a 
tratar sobre o disposto na Lei Federal n. 14.181, de 1.º de julho de 2021 (Lei do Superendividamento), antes 
de firmar contrato bancário.. 
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 128/2022 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 deliberação o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, de autoria da Vereadora 
PROFESSORA JACQUELINE, que “CONCEDE o Diploma de Cidadã de Manaus 
à senhora Chynaglya Tavares Silveira e dá outras providências”.  
 
Art. 1.º Fica concedido o Diploma de Cidadã de Manaus à senhora Chynaglya Tavares Silveira, com base no 
inciso III do art. 173, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus, como reconhecimento pelos 
relevantes serviços prestados à sociedade manauara. 
 

Presidente: 
 
Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 011/2022 e vai à Comissão Especial de Comendas. 
[Resultado: projeto deliberado e encaminhado à Comissão Especial de Comendas.] 
 

Secretário: 
 

Em deliberação o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, de autoria do Vereador 
WILLIAM ALEMÃO, que “CONCEDE o Diploma de Cidadão de Manaus ao Juiz 
Federal do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 11.ª Região, João Alves de 
Almeida Neto”.  
 
Art. 1.º Fica concedido o Diploma de Cidadão de Manaus ao Juiz Federal do Trabalho do Tribunal Regional 
do Trabalho da 11.ª Região, João Alves de Almeida Neto, com base no inciso III, do art. 173, do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Manaus, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à cidade 
de Manaus. 
 

Presidente: 
 
Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 013/2022 e vai à Comissão Especial de Comendas. 
[Resultado: projeto deliberado e encaminhado à Comissão Especial de Comendas.] 
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Secretário: 
 

Em deliberação o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, de autoria do Vereador 
DIEGO AFONSO, que “CONCEDE a Medalha de Ouro Garcitylzo do Lago Silva à 
professora Dulcinea Ester de Almeida Motta”.  
 
Art. 1.° Fica concedida a Medalha de Ouro Garcitylzo do Lago Silva à professora Dulcinea Ester de Almeida 
Motta, com base no art. 174, inciso XVIII, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus, como 
reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à sociedade manauara. 
 

Presidente: 
 
Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 014/2022 e vai à Comissão Especial de Comendas. 
[Resultado: projeto deliberado e encaminhado à Comissão Especial de Comendas.] 
 

 

Secretário: 
 

Em deliberação o PROJETO DE EMENDA À LOMAN, de autoria da Vereadora 
YOMARA LINS, que “ACRESCENTA o § 5º no artigo 323 da Lei Orgânica do 
Município de Manaus – LOMAN, que trata da sobre a garantia de direitos da mulher 
com endometriose”. 
 
Art. 1° Acrescenta o § 5º no artigo 323 da Lei Orgânica do Município de Manaus. 
 
“Art. 323.......................................................................................................  
§5º assegurar atenção integral à mulher para campanhas de prevenção, diagnóstico e tratamento da 
endometriose, bem como outras doenças crônicas do sistema reprodutor feminino.”. 
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 002/2022 e vai à Comissão Especial de Revisão da Loman. 
[Resultado: projeto deliberado e encaminhado à Comissão Especial de Revisão da 
Loman.] 
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Secretário: 
 

Em deliberação o PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR, de autoria do Vereador 
MITOSO, que “ACRESCENTA o inciso VIII ao art. 76 da Lei Municipal n. 605, de 
24 de julho de 2001, que institui o Código Ambiental do município de Manaus e dá 
outras providências.”. 
 
Art. 1.º Fica acrescentado o inciso VIII ao art. 76 da Lei Municipal n. 605, de 24 de julho de 2001, que institui 
o Código Ambiental do município de Manaus, com a seguinte redação:  
“Art. 76. .............................................................................................................  
............................................................................................................................ 
VIII – implementação de ações que visem a promover a proteção e bemestar dos animais.” (NR). 

 
Presidente: 
 
Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 001/2022 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 discussão e votação o parecer favorável da 2ª Comissão ao PROJETO DE LEI n. 
176/2021, de autoria do Vereador DR. DANIEL VASCONCELOS, que “DISPÕE 
sobre a mudança de denominação da Escola Municipal Colônia Antônio Aleixo para 
Escola Municipal Professora Valda de Lima Rolim e dá outras providências”.  

  
Art. 1° Fica determinado que a Escola Municipal de Educação Infantil Colônia Antonio Aleixo, situada na Av. 
Getúlio Vargas, Colônia Antônio Aleixo - 69008-000 – Manaus/AM passa a denominar-se Escola Municipal 
Professora Valda de Lima Rolim. 
 
Presidente: 
 
Em discussão. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovado o parecer. Vai à 3ª Comissão de Ecomonia, Finanças e Orçamento. 
[Resultado: aprovado o parecer, projeto encaminhado à 3ª Comissão de Finanças, 
Economia e Orçamento.] 
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Secretário: 
 
Em discussão e votação o parecer favorável da 11ª Comissão ao PROJETO DE LEI n. 
399/2021, de autoria do Vereador FRANSUÁ, que “CONSIDERA de Utilidade 
Pública o Instituto Amazonense Sustentabilidade Amigos da Família”.  
 
Art. 1. ° Considera de utilidade pública o Instituto Amazonense Sustentabilidade Amigos da Família, inscrita 
no CNPJ sob o número 26.069.985/00001-03, com sede e foro na cidade de Manaus, sitiada na Rua Rio Naici, 
n° 86, São José Operário, CEP 69086-636, Manaus, Amazonas.  
 

Presidente: 
 
Em discussão. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovado o parecer.  
Em 1ª. discussão. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovado, vai à 2ª discussão na forma da lei. 
[Resultado: aprovado o parecer. Aprovado em 1ª. Discussão,  projeto vai à 2ª 
discussão.] 
 

 
Secretário:  
 
Para conhecimento dos vereadores, as proposituras que receberam parecer contrário da 
2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação: 
 
1. PROJETO DE LEI N.º 300/2021, do Vereador RAULZINHO, que “DISPÕE sobre 
a obrigação dos shoppings, hipermercados e supermercados, da Cidade de Manaus, 
instalarem placas de aviso tipo poste, informando da proibição e suas punições, ao 
estacionar na vaga reservada ao idoso e deficiente e dá outras providências”.  
 
2. PROJETO DE LEI N.º 304/2021, do Vereador DR. DANIEL VASCONCELOS, 
que “DISPÕE sobre a criação da Ouvidoria Itinerante de Saúde no âmbito do 
Município de Manaus e dá outras providências”. 
 
3. PROJETO DE LEI N.º 305/2021, do Vereador RAULZINHO, que “DISPÕE sobre 
dispositivo de seguro para garantir o interesse público nos processos de licitação e a 
correta aplicação dos recursos públicos e dá outras providências”. 
[Resultado: projetos arquivados.] 

 


