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PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DIA 24.08.2022 

 
Secretário: 
 
 

Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do EXECUTIVO MUNICIPAL, 
capeado pela Mensagem nº 67/2022, que “ALTERA a Lei n. 202, de 14 de julho de 
1993, e dá outras providências. [Alteração de nível da Escola Municipal Nova Vida]”.  
 

Art. 1.º Fica alterado o item 02 da Lei n. 202, de 14 de julho de 1993, que passa a vigorar com a redação 
conforme o anexo único desta Lei.. 
 
Presidente: 
 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 338/2022 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 da Vereadora PROFESSORA 
JACQUELINE, que “INSTITUI o Dia Municipal do Técnico Agrícola, a ser 
comemorado anualmente no dia 5 de novembro”. 
 
Art. 1.º Fica instituído o Dia Municipal do Técnico Agrícola, a ser comemorado anualmente no dia 5 de 
novembro.  
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 236/2022 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 DIONE CARVALHO, 
que “DISPÕE sobre atendimento preferencial às pessoas portadoras de cardiopatias 
graves na rede pública de saúde no município de Manaus”. 
 
Art. 1.º As pessoas portadoras de cardiopatias graves terão atendimento preferencial em todos as unidades da 
rede pública de saúde no município de Manaus.  
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 244/2022 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação. 
[Resultado: projeto não deliberado, retorna na próxima pauta.] 

 

Secretário: 
 

Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do Vereador MITOSO, que 
“EQUIPARA as pessoas que especifica às pessoas com deficiência para fins de 
concessão do direito de atendimento prioritário”. 
 
Art. 1.º O atendimento prioritário assegurado pela legislação municipal a pessoas com deficiência em 
estabelecimentos bancários e similares, comerciais e em outros previstos em legislação sobre a matéria 
incluirá, para fins de concessão do direito aludido, os seguintes beneficiários:  
I – pessoas que estejam em tratamento radioterápico ou quimioterápico; 
II – pessoas que realizem hemodiálise; 
III – ostomizados que usem bolsa coletora; 
IV – pessoas que apresentem limitações ou comprometimentos considerados pela legislação como condições 
equiparadas à deficiência.  
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 245/2022 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 ROSIVALDO 
CORDOVIL, que “INSTITUI o dia 20 de dezembro como Dia Municipal da 
Calistenia e dá outras providências”. 
 
Art. 1.º Fica instituído o Dia Municipal da Calistenia, a ser comemorado anualmente no dia 20 de dezembro 
na cidade de Manaus.  
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 256/2022 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação. 
[Resultado: projeto não deliberado, retorna na próxima pauta.] 

 

Secretário: 
 

Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do Vereador PROFESSOR 
SAMUEL, que “INSTITUI, no Calendário Oficial da Cidade de Manaus, a Semana 
Municipal de Prevenção a Acidentes de Trânsito com Motociclistas e dá outras 
providências”. 
 
Art. 1.º Fica instituída, no Calendário Oficial da Cidade de Manaus, a Semana Municipal de Prevenção a 
Acidentes com Motociclistas, a ser realizada anualmente na semana em que se comemora o Dia Nacional do 
Motociclista (27 de julho).  
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 267/2022 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 JOÃO CARLOS, que 
“INSTITUI, no âmbito do município de Manaus, o Selo Empresa Amiga da Educação 
e dá outras providências”. 
 
Art. 1.º Fica instituído o Selo Empresa Amiga da Educação, no município de Manaus, com o propósito de 
estimular as pessoas jurídicas de direito privado a contribuir para a melhoria da qualidade do ensino na rede 
pública.  
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 273/2022 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 KENNEDY 
MARQUES, subscrito pelo Vereador DAVID REIS, que “CRIA o Programa de 
Atenção às Pessoas Portadoras do Transtorno de Acumulação Compulsiva de Animais 
no município de Manaus e dá outras providências”. 
 
Art. 1.º Fica criado, no âmbito do município de Manaus, o Programa de Atenção às Pessoas Portadoras de 
Transtorno de Acumulação Compulsiva de Animais.  
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 276/2022 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. 393/2021, de autoria da Vereadora GLÓRIA 
CARRATTE, que “INSTITUI a Semana Municipal de conscientização e prevenção 
ao transtorno de ansiedade generalizada provocados no ambiente escolar, no município 
de Manaus”. 
 
Art. 1º Fica instituída a Semana Municipal de conscientização e prevenção ao transtorno de ansiedade 
generalizada provocados no ambiente escolar, a ocorrer anualmente na segunda semana do mês de outubro. 

 
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. 479/2021, de autoria do Vereador JAILDO 
OLIVEIRA, que “INSTITUI o dia 07 de setembro como o Dia Municipal do 
Suçuarana”. 
 

Art. 1.º Fica instituído o dia 07 de agosto como o Dia Municipal do Suçuarana, passando a constar no 
Calendário Oficial da cidade de Manaus. 

 
Presidente: 
 

Em discussão. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovado, segue à sanção do Senhor Prefeito. 
[Resultado: projeto não votado, retorna na próxima pauta.] 
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Secretário: 
 

Em discussão e votação o parecer favorável da Comissão Especial de Comendas ao  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO n. 026/2022, de autoria do Vereador 
EDUARDO ALFAIA, que “CONCEDE a Medalha de Ouro Garcitylzo do Lago Silva 
ao Prof. Dr. José Augusto de Melo Neto, Diretor-Presidente do Centro de Educação 
Tecnológica do Amazonas (Cetam)”. 
 
Art. 1.º Fica concedida a Medalha de Ouro Garcitylzo do Lago Silva ao Prof. Dr. José Augusto de Melo Neto, 
Diretor-Presidente do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), com base no art. 174, inciso 
XVIII, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus, pelos relevantes serviços prestados no 
segmento da educação profissional tecnológica. 
 
 

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.]  
 

 
 


