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PAUTA DE INDICAÇÕES E MOÇÕES 

DIA 01.06.2022 
 
Secretário: 
Para conhecimento dos vereadores, as seguintes Proposições: 
 

INDICAÇÕES: 
 

N.ºs 284 a 291 

 

Presidente: 
Dada a ciência aos vereadores e deferidas pela Mesa, as Proposições seguem à Divisão de 
Registro Parlamentar para providências.  

 
 

 
MOÇÕES: 

 
 

N.ºs 152 e 153 

 

Presidente: 
Em discussão. 
Em votação. (os que aprovam permaneçam como estão) 
Aprovadas as Moções, seguem à Divisão de Registro Parlamentar para providências.  
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INDICAÇÕES: 

 
 
1. Indicação n.º 284/2022, de autoria do Vereador RAULZINHO, que “INDICA a reforma da 

Escola Municipal Professor Raimunda Eneida Cerquinho da Silva”. 

 
2. Indicação n.º 285/2022, de autoria do Vereador WILLIAM ALEMÃO, “INDICAÇÃO  a 

Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e CidadaniaSEMASC, a construção de academia ao 
ar livre, na praça pública existente entre a Rua 154 e Av. Curaçao, Nova Cidade, CEP 69090-695”. 

 
3. Indicação n.º 286/2022, de autoria do Vereador FRANSUÁ, que “INDICA a regularização 

fundiária de áreas de terra (terrenos), e de respectivas edificações do bairro Redenção, localizado na 
zona CentroOeste de Manaus”. 

 
4. Indicação n.º 287/2022, de autoria do Vereador MARCEL ALEXANDRE, que “REQUER com 

fulcro no Artigo 146 do RICMM a indicação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Manaus - David 
Antônio Abisai Pereira de Almeida, A Substituição das tampas de bueiro e bocas de lobo “grelhas” por 
material plástico reciclável”. 

 
5. Indicação n.º 288/2022, de autoria do Vereador DR. DANIEL VASCONCELOS, que “INDICA 

ao Senhor Prefeito nos termos regimentais, que seja realizada por meio da Secretaria Municipal de 
Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal - (SEMACC) reforma das estruturas e 
melhoria das instalações da Feira da Maués”. 

 
6. Indicação n.º 289/2022, de autoria do Vereador AMOM MANDEL, que “INDICA à Prefeitura de 

Manaus que providencie a implementação direta ou indiretamente, no sistema de bilhetagem do 
transporte coletivo da capital, do aceite do pagamento de passagens nos ônibus por meio de cartões de 
débito e crédito que façam uso da tecnologia NFC”. 

 
7. Indicação n.º 290/2022, de autoria do Vereador JANDER LOBATO, que “INDICA ao Sr. Renato 

Frota Magalhães, Secretário Municipal de Infraestrutura (SEMINF), a execução do serviço de Reforma 
do CAMPO DO NÚCLEO 21, localizado na Rua Ciríaco – Núcleo 21, bairro Cidade Nova, zona norte 
da cidade de Manaus”. 

 
8. Indicação n.º 291/2022, de autoria do Vereador DR. DANIEL VASCONCELOS, que “INDICA 

ao Senhor Prefeito nos termos regimentais, que seja realizada por meio da Secretaria Municipal de 
Saúde - SEMSA reforma, ampliação e melhoria das instalações da Policlínica Djalma Batista”. 
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MOÇÕES: 

 
 

1. Moção n.º 152/2022, de autoria do Vereador ROSIVALDO CORDOVIL, “MOÇÃO de 
parabenização ao arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, nomeado pelo Papa Francisco como novo 
cardeal da Igreja católica, tornando-se o primeiro cardeal da Amazônia brasileira”. 

 
2. Moção n.º 153/2022, de autoria do Vereador CAPITÃO CARPÊ ANDRADE, que “HIPOTECA 

moção honrosa e de aplausos aos vigilantes do Grupo Ronin, pela sensibilidade e excelente atuação em 
proteger vidas sobre a Ponte Rio Negro”. 

 


