PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA 05.10.2022
Secretário:
Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria da 15.ª COMISSÃO DE
IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE LEIS - COMIAL, que
“ALTERA a Lei n. 1.946, de 15 de dezembro de 2014, que torna obrigatória a
utilização de identificador eletrônico de vagas nos estacionamentos pagos dos shopping
centers, centros comerciais, supermercados, hipermercados, edifícios-garagem,
aeroportos, rodoviárias, e dá outras providências”.
Art. 1.° Fica alterada a redação da ementa da Lei n. 1.946, de 15 de dezembro de 2014, passando a vigorar da
seguinte forma:
“Torna obrigatória a utilização de identificador eletrônico de vagas nos estacionamentos pagos de shopping
centers, hipermercados e aeroportos e dá outras providências.” (NR).

Presidente:
Em deliberação.
Os que deliberam permaneçam como estão.
Deliberado, toma o n.º 210/2022 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 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 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 a não incidência do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana (IPTU) sobre templos religiosos alugados, de qualquer culto, ainda
que as entidades abrangidas pela imunidade tributária sejam apenas locatárias do bem
imóvel”.
Art. 1.º O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) não incidirá sobre templos de
qualquer culto ainda que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata a alínea "b" do inciso VI do caput
do art. 150 da Constituição Federal de 1988 sejam apenas locatárias do imóvel.

Presidente:
Em deliberação.
Os que deliberam permaneçam como estão.
Deliberado, toma o n.º 263/2022 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 MARCEL
ALEXANDRE, que “INSTITUI o Dia Municipal de Conscientização sobre os Riscos
do Aborto no âmbito do município de Manaus”.
Art. 1.º Fica instituído o dia 8 de outubro como o Dia Municipal de Conscientização sobre os Riscos do Aborto
no município de Manaus.

Presidente:
Em deliberação.
Os que deliberam permaneçam como estão.
Deliberado, toma o n.º 278/2022 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e
Redação.
[Resultado: projeto não deliberado, retorna na próxima pauta.]
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Secretário:
Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do Vereador GILMAR
NASCIMENTO, que “INSTITUI a política municipal de fomento para a criação do
Polo de Esportes Radicais e de Aventura na cidade de Manaus e dá outras
providências”.
Art. 1.º Fica instituída a política municipal de fomento para a criação do Polo de Esportes Radicais e de
Aventura no âmbito do município de Manaus.

Presidente:
Em deliberação.
Os que deliberam permaneçam como estão.
Deliberado, toma o n.º 279/2022 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 THAYSA LIPPY,
que “OBRIGA todas as unidades públicas de saúde municipais em que se realize prénatal, no âmbito do município do Manaus, a divulgar o direito ao Teste da Orelhinha,
Teste do Pezinho, Teste do Olhinho e Teste do Coraçãozinho”.
Art. 1.° Ficam todas as unidades públicas de saúde municipais em que se realize pré-natal, no âmbito do
município do Manaus, a divulgar o direito ao Teste da Orelhinha, Teste do Pezinho, Teste do Olhinho e Teste
do Coraçãozinho.

Presidente:
Em deliberação.
Os que deliberam permaneçam como estão.
Deliberado, toma o n.º 299/2022 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 RAIFF MATOS, que
“DISPÕE sobre a proibição de apresentações com músicas e danças com conteúdo
erótico ou sensual para crianças e adolescentes nas escolas da rede pública de ensino
do município de Manaus e dá outras providências”.
Art. 1.º Ficam proibidas as apresentações com músicas e danças com conteúdo erótico ou sensual para crianças
e adolescentes nas escolas da rede pública de ensino do município de Manaus.

Presidente:
Em deliberação.
Os que deliberam permaneçam como estão.
Deliberado, toma o n.º 354/2022 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 RESOLUÇÃO, de autoria do Vereador
PROFESSOR SAMUEL, que “ACRESCENTA novo inciso ao art. 174 do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus, instituindo a Medalha Leo Blair
Halliwell”.
Art. 1.º Fica acrescido inciso novo ao art. 174 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus,
instituindo a Medalha Leo Blair Halliwell, com a seguinte redação:
“Art. 174. .................................................................................................
..................................................................................................................
inciso novo – na área Humanitária, Medalha Leo Blair Halliwell.”(NR).

Presidente:
Em deliberação.
Os que deliberam permaneçam como estão.
Deliberado, toma o n.º 005/2022 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 discussão e votação o parecer favorável da 3ª Comissão ao PROJETO DE LEI n.
536/2021, de autoria do Vereador BESSA, subscrito pelos Vereadores ROSIVALDO
CORDOVIL e WILLIAM ALEMÃO, que “INSTITUI o Dia do Hip Hop no
Município de Manaus, e dá outras providências.”.
Art. 1°. Fica instituída no Município de Manaus o Dia do Hip Hop, a ser comemorado, anualmente, no dia 12
de novembro, visto ser o Dia Mundial do Hip Hop.

Presidente:
Em discussão.
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)
Aprovado o parecer. Vai à 4ª Comissão de Educação.
[Resultado: aprovado o parecer, projeto encaminhado à 4ª Comissão de Educação.]
Secretário:
Em discussão e votação o parecer favorável da 4ª Comissão ao PROJETO DE LEI n.
377/2021, de autoria do Vereador WILLIAM ALEMÃO, subscrito pelos Vereadores
JOELSON SILVA, JOÃO CARLOS, MARCEL ALEXANDRE, PEIXOTO, RAIFF
MATOS, RAULZINHO e SASSÁ DA CONSTRUÇÃO CIVIL, que “DISPÕE sobre
a regulamentação da Lei Federal Nº 13.722 de 4 de outubro de 2018 em âmbito
municipal e dá outras providências”. [TORNA obrigatória a capacitação em noções
básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de
ensino públicos e privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação
infantil.]
Art.1°. Os estabelecimentos de ensino de educação básica da rede pública, por meio dos respectivos sistemas
de ensino, e os estabelecimentos de ensino de educação básica e de recreação infantil da rede privada do
município de Manaus deverão capacitar professores e funcionários em noções de primeiros socorros.

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.]
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Secretário:
Em 2ª discussão o PROJETO DE LEI n. 387/2021, de autoria do Vereador
RODRIGO GUEDES, subscrito pelos Vereadores BESSA, CAIO ANDRÉ, DR.
DANIEL VASCONCELOS, IVO NETO, JANDER LOBATO, JOÃO CARLOS,
MARCEL ALEXANDRE, MARCELO SERAFIM, MITOSO, PEIXOTO, PROF.ª
JACQUELINE, RAIFF MATOS, THAYSA LIPPY e WILLIAM ALEMÃO que
“DISPÕE sobre o prazo de validade de laudo médico-pericial que atesta Transtorno
do Espectro do Autismo – TEA e outras deficiências de caráter permanente, para os
fins que especifica”.
Art. 1º. O laudo médico-pericial que ateste Transtorno do Espectro do Autismo – TEA e outras deficiências de
caráter permanente, para fins de obtenção de benefícios destinados às pessoas com deficiência previstos na
legislação do Município, passa a ter validade por prazo indeterminado.

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. 538/2021, de autoria do Vereador AMOM
MANDEL, que “CONSIDERA de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO
AMAZÔNICA PARA A PESQUISA E EDUCAÇÃO CRISTÃ – AAPEC, e dá outras
providências”.
Art. 1º. Fica considerada de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO AMAZÔNICA PARA A PESQUISA E
EDUCAÇÃO CRISTÃ – AAPEC, associação sem fins lucrativos, com sede e foro nesta cidade na Travessa
Maromba, n° 79, Chapada, CEP 69.050-150, inscrita no CNPJ sob o nº 07.864.772/0001-10.

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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