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PAUTA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 15/12/2022 
 
Secretário: 
 

Em discussão e votação os pareceres favoráveis da 2ª, 3ª e 7ª Comissões ao PROJETO DE 
LEI n. 451/2022, de autoria do EXECUTIVO MUNICIPAL, capeado pela Mensagem n.º 
103/2022, que “ALTERA a Lei Municipal nº 870, de 21 de julho de 2005, que trata da 
reestruturação do Regime Próprio de Previdência do Município de Manaus”.  
 

Art. 1.º A Lei n. 870, de 21 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 14. As contribuições previdenciárias de que tratam os incisos I e II do artigo 13 serão: 
I – de 19% (dezenove por cento) a cargo do Município de Manaus, suas autarquias e fundações, incidentes 
sobre a totalidade da remuneração de contribuição, em relação aos servidores pertencentes ao FPREV;”  (NR). 

 

{Regime de Urgência} 
Presidente: 
 
 

Em discussão. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovados os pareceres.  
Em discussão única. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovado, segue à sanção do Senhor Prefeito. 
 
 
Secretário: 
 

Em discussão e votação os pareceres favoráveis da 2ª, 3ª e 7ª Comissões ao PROJETO DE 
LEI n. 452/2022, de autoria do EXECUTIVO MUNICIPAL, capeado pela Mensagem n.º 
102/2022, que “FIXA os índices de reajuste dos servidores públicos da Secretaria Municipal 
de Finanças e Tecnologia da Informação (SEMEF), atribui o valor do ponto fazendário e 
estabelece outras providências”.  
 

Art. 1.° Fica fixado em 10,16% (dez vírgula dezesseis por cento), para o exercício de 2022, o índice de reajuste 
de que trata o art. 31, § 2.º, da Lei n. 1.955, de 29 de dezembro de 2014, referente ao Anexo V da Tabela de 
Remuneração, nos termos do Anexo Único desta Lei. 
 

{Regime de Urgência} 
Presidente: 
 

Em discussão. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovados os pareceres.  
Em discussão única. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovado, segue à sanção do Senhor Prefeito. 
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Secretário: 
 
 

Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do EXECUTIVO MUNICIPAL, 
capeado pela Mensagem n.º 100/2022, que “FIXA o índice de reajuste dos servidores 
públicos da Procuradoria Geral do Município (PGM)”.  
 

Art. 1.º Fica fixado em 10,16% (dez inteiros e dezesseis centésimos por cento), o índice de reajuste de que 
trata o art. 37, inciso XI, da Lei n. 1.015, de 14 de julho de 2006, com alteração da Lei n. 1.532, de 11 de 
novembro de 2010, tendo como base o índice inflacionário acumulado de janeiro a dezembro de 2021. 
 

Presidente: 
 

[Pedido de urgência, nos termos previstos pelo art. 64 da LOMAN] 
Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 449/2022 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação. 

 

 
Secretário: 
 
 

Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do EXECUTIVO MUNICIPAL, 
capeado pela Mensagem n.º 101/2022, que “DISPÕE sobre o Processo Administrativo 
Tributário do Município de Manaus e dá outras providências”.  
 

Art. 1.º Esta Lei dispõe sobre o Processo Administrativo Tributário de determinação e exigência dos créditos 
tributários do Município e o de consulta sobre interpretação ou aplicação da legislação tributária municipal, 
observadas as normas emanadas da Constituição Federal, do Código Tributário Nacional, da Lei Orgânica do 
Município e do Código Tributário Municipal, notadamente: 
I – a garantia do contraditório e da ampla defesa ao sujeito passivo; 
(...) 
 

Presidente: 
 

[Pedido de urgência, nos termos previstos pelo art. 64 da LOMAN] 
Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 450/2022 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 “DISPÕE sobre a instalação de placas de aviso tipo poste 
informando da proibição de acesso às águas e da profundidade de rios, açudes, represas 
e igarapés no âmbito do município de Manaus.”. 
 
Art. 1.º Fica estabelecida a obrigatoriedade, no município de Manaus, da instalação e manutenção de placas 
de aviso tipo poste informando sobre a proibição de acesso às águas e a profundidade de rios, açudes, represas 
e igarapés. 
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 286/2022 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação. 
 

 

Secretário: 
 

Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do Vereador AMOM MANDEL, 
que “DISPÕE sobre a proibição da concessão de honrarias por parte dos órgãos 
públicos municipais às pessoas condenadas pelos crimes que especifica e dá outras 
providências.”. 
 
Art. 1.º Fica proibida a concessão de qualquer honraria, pelos órgãos da Administração Pública Direta e 
Indireta do município de Manaus, às pessoas: 
I – condenadas em decisão judicial transitada em julgado até o transcurso de oito anos após o cumprimento da 
pena, pelos crimes: 
(...) 
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 288/2022 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 ROSINALDO BUAL, 
que “INSTITUI a Semana Municipal de Conscientização sobre o Uso da Internet por 
Crianças e Adolescentes no Município de Manaus e dá outras providências”. 
 
Art. 1º Fica instituída, no Município de Manaus, a Semana Municipal de Conscientização sobre o Uso da 
Internet por Crianças e Adolescentes, a ser comemorada anualmente na semana que inclui o dia 21 de março, 
a qual passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Município. 
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 290/2022 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação. 
 

 

Secretário: 
 

Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do Vereador PROFESSOR 
SAMUEL, que “DECLARA como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do 
Município de Manaus, o evento “Marcha Para Jesus”, e dá outras providências”. 
 
Art. 1º - Fica declarado como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município de Manaus, o evento 
Marcha para Jesus, que ocorre anualmente. 
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 323/2022 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação. 
 
 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

Secretário: 
 

Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do Vereador RODRIGO 
GUEDES, que “DISPÕE sobre a prestação de serviço de entrega em domicílio 
(delivery) no âmbito do município de Manaus e dá outras providências”. 
 
Art. 1.º Esta Lei disciplina a relação de consumo decorrente da prestação do serviço de entrega em domicílio 
(delivery) em condomínios residenciais, edifícios e salas comerciais. 
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 364/2022 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação. 
 
 

 

Secretário: 
 

Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do Vereador IVO NETO, que 
“DISPÕE sobre a instituição de Campanha Educativa de Prevenção a Incêndios 
Domésticos no município de Manaus e dá outras providências”. 
 
Art. 1.º Fica instituída a Campanha Educativa de Prevenção a Incêndios Domésticos no município de Manaus, 
com o objetivo de oferecer informação para conscientizar as famílias sobre medidas de segurança para evitar 
incêndios domésticos. 
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 367/2022 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 MESA DIRETORA, 
que “FIXA o índice de reajuste de que trata o Art. 33-A, da Lei n. 169, de 13 de 
dezembro de 2005 (Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores da 
Câmara Municipal de Manaus)”. 
 
Art. 1.º Fica fixado em 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) o índice de reajuste de que trata o Art. 33-
A, da Lei n. 169, de 13 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários efetivos da Câmara 
Municipal de Manaus.. 
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 446/2022 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação. 
 
 

 

Secretário: 
 

Em deliberação o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, de autoria do 
Vereador GILMAR NASCIMENTO, que “CONCEDE a Medalha de Ouro Altair 
Ferreira Thury à Senhora Juíza Bárbara Folhadela Paulain”. 
 
Art. 1.º Fica concedida a Medalha de Ouro Altair Ferreira Thury à Senhora Juíza Bárbara Folhadela Paulain, 
com base art. 174, inciso XVII, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus, como reconhecimento 
pelos relevantes serviços prestados à sociedade manauara. 
 

Presidente: 
 

Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o n.º 033/2022 e vai à Comissão Especial de Comendas. 
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Secretário: 

 

Em discussão e votação o parecer favorável da 2ª Comissão ao PROJETO DE LEI n. 
362/2021, de autoria do Vereador FRANSUÁ, que “DISPÕE sobre a obrigatoriedade 
da emissão de diplomas em Braille para os alunos com deficiência visual nas 
instituições públicas de ensino do município de Manaus, e dá outras providências”. 
 
Art.1.° Ficam as instituições públicas de ensino obrigados a fornecer ao aluno com deficiência visual ou ao 
responsável legal diploma ou certificado confeccionado em Braille. 

 
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. 
420/2021, de autoria do Vereador CAPITÃO  CARPÊ ANDRADE, que “CRIA o 
Banco Municipal de Materiais Ortopédicos no Município de Manaus.”. 
 
Art. 1. ° Fica autorizado a criação do Banco Municipal de Materiais Ortopédicos. 

 
Presidente: 
 
Em discussão. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovado o parecer. Vai à 6ª Comissão de Saúde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

 

 
 
Secretário: 

 

Em discussão e votação o parecer favorável da 2ª Comissão ao PROJETO DE LEI n. 
496/2021, de autoria do Vereador MARCIO TAVARES, que “DISPÕE sobre Institui 
no âmbito do Município de Manaus, o Dia da Procuradora e do Procurador Municipal, 
a ser comemorado, anualmente, no dia 17 de dezembro”. 
 
Art. 1.º Fica instituído o Dia da Procuradora e do Procurador Municipal, a ser celebrado, anualmente, em 17 
de dezembro. 

 
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. 
641/2021, de autoria da Vereadora THAYSA LIPPY, subscrito pelos Vereadores 
CAIO ANDRÉ, DIEGO AFONSO, EVERTON ASSIS, JOELSON SILVA, JOÃO 
CARLOS, LISSANDRO BREVAL, MARCEL ALEXANDRE, MARCIO 
TAVARES, PEIXOTO, PROF. SAMUEL, RAIFF MATOS, ROSINALDO BUAL, 
WILLIAM ALEMÃO e YOMARA LINS, que “INSTITUI a campanha contra o 
“trabalho em condição análoga à de escravidão” em Manaus e dá outras providencias”. 
 
Art. 1.° Fica criado o Portal da Transparência da Qualidade de Ensino das escolas públicas da rede municipal, 
com o objetivo de garantir ampla transparência de todas as informações e viabilizar o controle e a participação 
da sociedade na avaliação da qualidade de ensino municipal. 

 
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 3ª Comissão ao PROJETO DE LEI n. 
042/2022, de autoria da Vereadora YOMARA LINS, que “CRIA o Portal da 
Transparência da Qualidade de Ensino das escolas públicas da rede municipal”. 
 
Art. 1.° Fica criado o Portal da Transparência da Qualidade de Ensino das escolas públicas da rede municipal, 
com o objetivo de garantir ampla transparência de todas as informações e viabilizar o controle e a participação 
da sociedade na avaliação da qualidade de ensino municipal. 

 
Presidente: 
 
Em discussão. 
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)  
Aprovado o parecer. Vai à 4ª Comissão de Educação. 
 
 
 
 
Secretário: 

 

Em discussão e votação o parecer favorável da 18ª Comissão ao PROJETO DE LEI 
n. 448/2021, de autoria da Vereadora THAYSA LIPPY, subscrito pelos Vereadores 
CAIO ANDRÉ, CAPITÃO CARPÊ ANDRADE, DR. DANIEL VASCONCELOS, 
EVERTON ASSIS, IVO NETO, MARCIO TAVARES, PEIXOTO, PROF.ª 
JACQUELINE, RAIFF MATOS, RODRIGO GUEDES, ROSIVALDO CORDOVIL 
e YOMARA LINS, 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.  
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 discussão e votação o parecer favorável da 10ª Comissão ao PROJETO DE LEI 
n. 449/2021, de autoria do Vereador DR. DANIEL VASCONCELOS, subscrito pelos 
Vereadores CAPITÃO CARPÊ ANDRADE, DIEGO AFONSO, MARCEL 
ALEXANDRE, PEIXOTO e WILLIAM ALEMÃO, 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.  
Parágrafo único – É considerada Startup, para os fins desta Lei, a pessoa jurídica que atue nas seguintes áreas 
de prestação de serviços tecnológicos:  
I - serviços de endereçamento eletrônico ou e-mail;. 
(...) 
 

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 10ª Comissão ao PROJETO DE LEI 
n. 599/2021, de autoria do Vereador RAIFF MATOS, subscrito pelos Vereadores 
JANDER LOBATO, JOELSON SILVA, MARCEL ALEXANDRE, MARCELO 
SERAFIM, PEIXOTO, ROSIVALDO CORDOVIL, WILLIAM ALEMÃO e  
YOMARA LINS, 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.  
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 discussão e votação o parecer favorável da 10ª Comissão ao PROJETO DE LEI 
n. 072/2022, de autoria do Vereador WILLIAM ALEMÃO, que “ALTERA a Lei 
Municipal n. 2.006, de 1.º de julho de 2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
instalação de porta giratória, com detector de metal, e dá outras providências”. 
 
Art. 1.º O parágrafo único do art. 2.º da Lei n. 2.006, de 1.º de julho de 2015, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 “Art. 2.º ................................................................................................................  
Parágrafo único. Esta Lei não se aplica aos bancos instalados em empresas privadas e órgãos públicos, às 
agências sem guarda ou movimentação de numerário e às que tenham plano de segurança aprovado pela Polícia 
Federal, nos termos da Lei Federal n. 7.102, de 20 de junho de 1983.” (NR). 

 
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. 
 
 
 


