PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA 15.08.2022
Secretário:
Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do EXECUTIVO MUNICIPAL,
capeado pela Mensagem nº 60/2022, que “ALTERA a Lei n. 808, de 11 de novembro
de 2004, e dá outras providências”. [Atualização cadastral da Escola Municipal Profª
Adelaide Tavares de Macedo]
Art. 1.º Fica alterado o item 24 da Lei n. 808, de 18 de junho de 1996, que passa a vigorar com a redação
conforme Anexo Único desta Lei:
24 - Escola Municipal Profª Adelaide Tavares de Macedo – Rua Belo Horizonte, nº 1.338 – Adrianópolis 2004

Presidente:
Em deliberação.
Os que deliberam permaneçam como estão.
Deliberado, toma o n.º 315/2022 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e
Redação.

Secretário:
Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do Vereador AMOM MANDEL, que
“CRIA a campanha Maio Roxo, que dispõe sobre ações de sensibilização e defesa dos
direitos dos portadores de doenças inflamatórias intestinais, e institui o Dia Municipal
da Doença Inflamatória Intestinal no âmbito do município de Manaus”.
Art. 1.º Fica instituída e incluída, no Calendário Oficial da Cidade de Manaus, a campanha Maio Roxo, a ser
realizada anualmente no mês de maio, com o objetivo de promover ações de conscientização, sensibilização e
promoção dos direitos das pessoas com doenças inflamatórias intestinais.

Presidente:
Em deliberação.
Os que deliberam permaneçam como estão.
Deliberado, toma o n.º 165/2022 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e
Redação.
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Secretário:
Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do Vereador MARCEL
ALEXANDRE, que “INSTITUI a Campanha Municipal Permanente de Combate ao
Abandono Afetivo de Idosos e dá outras providências”.
Art. 1.º Fica instituída a Campanha Municipal Permanente de Combate ao Abandono Afetivo de Idosos.

Presidente:
Em deliberação.
Os que deliberam permaneçam como estão.
Deliberado, toma o n.º 253/2022 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e
Redação.

Secretário:
Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria da Vereadora THAYSA LIPPY, que
“DISPÕE sobre a utilização do Símbolo Internacional de Acessibilidade, criado pela
Organização das Nações Unidas (ONU), no município de Manaus e dá outras
providências”.
Art. 1.º Fica instituída a utilização do Símbolo Internacional de Acessibilidade no âmbito do município de
Manaus.

Presidente:
Em deliberação.
Os que deliberam permaneçam como estão.
Deliberado, toma o n.º 287/2022 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e
Redação.
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Secretário:
Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do Vereador DIEGO AFONSO, que
“DISPÕE sobre a criação do Programa IPTU Verde no município de Manaus”.
Art. 1.º Fica criado, no âmbito do município de Manaus, o Programa IPTU Verde, cujo objetivo é fomentar
medidas que preservem, protejam e recupere o meio ambiente, mediante a concessão de benefício tributário
ao contribuinte.

Presidente:
Em deliberação.
Os que deliberam permaneçam como estão.
Deliberado, toma o n.º 311/2022 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e
Redação.

Secretário:
Em discussão e votação o parecer favorável da 2ª Comissão ao PROJETO DE LEI n.
265/2022, de autoria do EXECUTIVO MUNICIPAL, capeado pela Mensagem n.º
058/2022, que “ALTERA a Lei n. 1.448 de 20 de abril de 2010, e dá outras
providências.
[Alteração
do
número
de
salas
de
aula
da Esc. Mun. 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
conforme o Anexo Único desta Lei.

Presidente:
Em discussão.
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)
Aprovado o parecer. Vai à 3ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento.

3

Secretário:
Em discussão e votação o parecer favorável da 9ª Comissão ao PROJETO DE LEI n.
543/2021, de autoria do Vereador KENNEDY MARQUES, subscrito pelo Ver.
DAVID REIS, que “DECLARA o Studio Atelier Cláudio Andrade como Patrimônio
Artístico e Cultural de Natureza Material do Município de Manaus, e dá outras
providências”.
Art. 1º. Fica o Studio Atelier Cláudio Andrade como Patrimônio Artístico e Cultural de Natureza Material do
Município de Manaus.

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.

Secretário:
Em discussão e votação o parecer favorável da 3ª Comissão à Emenda 001 ao
PROJETO DE LEI n. 038/2021, de autoria do Vereador PROFESSOR SAMUEL,
que “DISPÕE sobre a proibição da comercialização de tampas de poços de visitas,
hidrômetros e fios de cobre no âmbito do município de Manaus, e dá outras
providências”.
Art. 1º - Fica proibida a aquisição, estocagem, comercialização, transporte, reciclagem, processamento e o
benefício no âmbito do município de Manaus de materiais sem comprovação de origem oriundos de cemitérios,
empresas públicas, concessionária ou prestadora de serviços públicos, bem como aqueles utilizados em
instalações residenciais, comerciais e industriais, a saber:

Presidente:
Em discussão.
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)
Aprovado o parecer.
Em 2ª. discussão.
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)
Aprovado, segue à sanção do Senhor Prefeito.

4

Secretário:
Em discussão e votação o parecer favorável da Comissão Especial de Comendas ao
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO n. 021/2022, de autoria do Vereador
MARCIO TAVARES, que “CONCEDE a Medalha de Ouro Gilberto Mestrinho, na
área do Meio Ambiente, ao Procurador Titular da Coordenadoria do Meio Ambiente
do Ministério Público de Contas do Amazonas, Sr. Ruy Marcelo Alencar de
Mendonça”.
Art. 1. ° Fica concedida a Medalha de Ouro Gilberto Mestrinho, na área do Meio Ambiente, ao Procurador
Titular da Coordenadoria do Meio Ambiente do Ministério Público de Contas do Amazonas, Sr. Ruy Marcelo
Alencar de Mendonça, com base no art. 174, inciso XV, 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.

Secretário:
Em discussão e votação o parecer favorável da Comissão Especial de Comendas ao
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO n. 023/2022, de autoria do Vereador
FRANSUÁ, que “CONCEDE a Medalha de Ouro Garcitylzo do Lago Silva ao Sr.
Fernando Cunha de Almeida, Coronel do Exército Brasileiro, e dá outras
providências”.
Art. 1.º Fica concedida a Medalha de Ouro Garcitylzo do Lago Silva ao Sr. Fernando Cunha de Almeida,
Coronel do Exército Brasileiro, com base no art. 174, inciso XVIII, do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Manaus, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à cidade de Manaus e sua
gente.

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.
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