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PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DIA 17.10.2022 
 

Secretário: 
 

Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do Vereador RODRIGO GUEDES, 
que “OBRIGA o Poder Executivo Municipal, em até quarenta e oito horas após o 
recapeamento asfáltico, a implantar as sinalizações na malha viária no âmbito da cidade 
de Manaus e dá outras providências.”. 
 
Art. 1.º Fica determinado ao Poder Executivo Municipal que, em até quarenta e oito horas após o recapeamento 
asfáltico, sejam implantadas as sinalizações na malha viária no âmbito da cidade de Manaus. 
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 120/2022 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. 
315/2022, 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 discussão. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovado o parecer. Vai à 4ª Comissão de Educação. 
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Secretário: 

 
Em discussão e votação o parecer favorável da 2ª Comissão ao PROJETO DE LEI n. 
418/2021, de autoria do Vereador WILLIAM ALEMÃO, que “FACULTA aos 
estabelecimentos comerciais a disponibilização, por meio de QR Code, dos 
dispositivos exigidos por Leis Municipais e dá outras providencias”. 
 
Art. 1° Esta Lei faculta, no que concerne a obrigatoriedade de fixação de placas/cartazes informativas definidas 
em leis municipais, aos estabelecimentos comerciais a opção de disponibilização de tais informações através 
de QR Code. 

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

 
 
 
Secretário: 

 
Em discussão e votação o parecer favorável da 3ª Comissão ao PROJETO DE LEI n. 
424/2021, de autoria do Vereador AMOM MANDEL, que “DISPÕE sobre a criação 
do Museu Virtual no Município de Manaus”. 
 
Art. 1º - Fica criado o Museu Virtual de Manaus, que obedecerá às disposições contidas nesta Lei. 

 
Presidente: 
 
Em discussão. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovado o parecer. Vai à 9ª Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico. 
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Secretário: 

 
Em discussão e votação o parecer favorável da 2ª Comissão ao PROJETO DE LEI n. 
448/2021, de autoria da Vereadora THAYSA LIPPY, e às Emendas 001 e 002, que 
“DISPÕE sobre a campanha de combate à importunação sexual nas principais 
avenidas destinadas a lazer esportivo de Manaus”. 
 
Art. 1º Fica instituída a campanha de combate à importunação sexual nas corridas, com o objetivo de erradicar 
a prática de atos libidinosos contra as esportistas que praticam atividades físicas nas avenidas públicas de 
Manaus. 

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

 
Em discussão e votação o parecer favorável da 2ª Comissão ao PROJETO DE LEI n. 
449/2021, de autoria do Vereador DR. DANIEL VASCONCELOS, que “DISPÕE 
sobre o Programa de Fomento de Startups sediadas no Município de Manaus e dá outras 
providências”. 
 
Art. 1º Fica instituído o Programa de Fomento de Startups sediadas no município de Manaus. 

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

 
Em discussão e votação o parecer favorável da 2ª Comissão ao PROJETO DE LEI n. 
505/2021, de autoria do Vereador ALLAN CAMPELO, que “DISPÕE Sobre o 
Incentivo à Igualdade de Direitos e Oportunidades no Esporte Entre os Gêneros no 
Âmbito do Município de Manaus e dá Outras Providências”. 
 
Artigo 1º - Fica estabelecido no âmbito do Município de Manaus/AM o incentivo a igualdades de direitos e 
oportunidades no esporte entre os gêneros. 

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

 
Em discussão e votação o parecer favorável da 2ª Comissão ao PROJETO DE LEI n. 
599/2021, de autoria do Vereador RAIFF MATOS, que “INCLUI no Calendário 
Oficial da Cidade de Manaus, o dia da Poesia a ser comemorado em 04 de setembro e 
dá outras providências”. 
 
Art. 1º A Presente Lei incluirá o dia da Poesia no Calendário Oficial da Cidade de Manaus, a ser comemorado 
todo dia 04 de setembro de cada ano. 

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

 
Em discussão e votação o parecer favorável da 2ª Comissão ao PROJETO DE LEI n. 
180/2022, de autoria do Vereador LISSANDRO BREVAL, que “INSTITUI a 
Campanha Energia Limpa, de incentivo à utilização de energia solar, no âmbito 
municipal”. 
 
Art. 1.º Fica instituída a Campanha Energia Limpa, a ser promovida pelo Poder Executivo Municipal com a 
sociedade civil organizada, com o objetivo de incentivar a utilização de energia solar na cidade de Manaus. 

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

 

Em discussão e votação o parecer favorável da 11ª Comissão ao PROJETO DE LEI n. 
124/2022, de autoria do Vereador IVO NETO, subscrito pelos Vereadores AMOM 
MANDEL, CAIO ANDRÉ, DR. EDUARDO ASSIS, GLÓRIA CARRATTE, JOÃO 
CARLOS, MARCEL ALEXANDRE, MARCIO TAVARES, MITOSO, FRANSUÁ, 
PROF.ª JACQUELINE, PROF. SAMUEL, RAIFF MATOS e YOMARA LINS, 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 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. 
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Secretário: 

 

Em 2ª discussão o PROJETO DE LEI n. 346/2021, de autoria da Vereadora 
YOMARA LINS, subscrito pelos Vereadores JOELSON SILVA, JOÃO CARLOS, 
MARCEL ALEXANDRE, PEIXOTO, RAIFF MATOS, RAULZINHO e SASSÁ DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL, que “DISPÕE sobre a obrigatoriedade de afixação, no âmbito 
do município de Manaus, de divulgação do Disque 180 nos estabelecimentos de acesso 
ao público”. 
 
Art. 1° Fica obrigatório, no âmbito do município de Manaus, a divulgação do Disque 180 – Central de 
Atendimento à Mulher, nos estabelecimentos de acesso ao público. 

 
Presidente: 
 

Em discussão. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovado. Segue à sanção do Senhor Prefeito.  
 

 

Secretário: 
 

Em discussão e votação o parecer favorável da Comissão Especial de Comendas ao  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO n. 028/2022, de autoria do Vereador 
PROFESSOR SAMUEL, que “CONCEDE a Medalha de Ouro Joaquina Marinho ao 
senhor José Flávio Assen de Carvalho e dá outras providências”. 
 
Art. 1.º Fica concedida a Medalha de Ouro Joaquina Marinho ao senhor José Flávio Assen de Carvalho, com 
base no art. 173, inciso IV, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus, em reconhecimento 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. 
 

 

 

 

 


