ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS
DIRETORIA LEGISLATIVA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO PARLAMENTAR
SERVIÇO DE APOIO LEGISLATIVO

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA 28.11.2018
Secretário:
Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do Vereador ISAAC TAYAH, que
“DISPÕE sobre a aplicação de provas e atribuição de frequência a estudantes e sobre
a dispensa do trabalhador impossibilitados de comparecer a Instituição de Ensino ou
local de trabalho, por motivos de professarem a Religião Judaica”.
Art. 1º. É assegurado ao aluno, de qualquer nível de ensino, que comprovadamente professa a Religião Judaica, pelos
preceitos constitucionais assegurados à liberdade de consicência e de crença religiosa, requerer à Instituição de Ensino em
que esteja regulamente matriculado, seja da rede pública ou privada, que lhe sejam aplicadas provas em dias não
coincidentes com o período de guarda religiosa.

Presidente:
Em deliberação.
Os que deliberam permaneçam como estão.
Deliberado, toma o n.º 303/2018 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e
Redação.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secretário:
Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do Vereador RAULZINHO, que
“INSTITUI, no calendário oficial de Manaus, 28 de outubro, Aniversario do Conjunto
Amazonino Mendes (Mutirão), bairro Novo Aleixo e dá outras providências”.
Art. 1º Fica instituído no calendário oficial de Manaus, aniversário do Conjunto Amazonino Mendes (Mutirão), bairro
Novo Aleixo, a ser comemorado anualmente.

Presidente:
Em deliberação.
Os que deliberam permaneçam como estão.
Deliberado, toma o n.º 307/2018 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 RAULZINHO, que
“FICA o poder público municipal, o encargo de solicitar exames psicológicos e
psiquiátricos a todos os servidores e funcionários públicos e contratados/terceirizados
que trabalhem em creches, escolas e unidades de ensino do Município de Manaus e dá
outras providências”.
Art. 1º O Executivo está autorizado a exigir de todos os servidores e funcionários públicos e contratados/terceirizados que
exercem qualquer tipo de função em creches, escolas e unidades de ensino municipal a passarem anualmente por testes
psicológicos e psiquiátricos.

Presidente:
Em deliberação.
Os que deliberam permaneçam como estão.
Deliberado, toma o n.º 308/2018 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e
Redação.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretário:
Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do Vereador FRED MOTA, que
“DISPÕE sobre a limpeza da área externa das casas noturnas do Município de Manaus
e dá outras providências”
Art. 1º Ficam obrigados os proprietários, a qualquer título, de casas noturnas ou estabelecimentos congêneres, em
proceder com a limpeza da área pública externa, após a realização de eventos.

Presidente:
Em deliberação.
Os que deliberam permaneçam como estão.
Deliberado, toma o n.º 309/2018 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 RAULZINHO, que
“CONCEDE isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), sobre imóvel
integrante do patrimônio de portadores de Neoplasia Maligna (Câncer) ou seus
dependentes, na cidade de Manaus e dá outras providências”.
Art. 1º Fica isento do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) o imóvel que seja de propriedade e
residência do contribuinte de baixa renda, cônjuge e/ou filhos dos mesmos que comprovadamente sejam portadores de
Neoplasia Maligna (Câncer).

Presidente:
Em deliberação.
Os que deliberam permaneçam como estão.
Deliberado, toma o n.º 312/2018 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e
Redação.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secretário:
Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do Vereador FELIPE SOUZA, que
“DISPÕE sobre a criação do “Passaporte Cultural no Município de Manaus” e da
outras providências”.

Art. 1º - Fica Criado o Passaporte Cultural no Município de Manaus, em benefício de todos os estudantes oriundos de
escolas públicas do Município.

Presidente:
Em deliberação.
Os que deliberam permaneçam como estão.
Deliberado, toma o n.º 313/2018 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 ELIAS EMANUEL,
que “INSTITUI, a Semana Municipal de Prevenção a Violência na Primeira Infância”.

Art. 1º. Fica instituído, a Semana Municipal de Prevenção da Violência na Primeira Infância, a ser celebrada anualmente
entre os dias 12 e 18 de outubro, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do período entre 0
(zero) e 6 (seis) anos para a formação de um cidadão mais apto à convivência social e à cultura da paz.

Presidente:
Em deliberação.
Os que deliberam permaneçam como estão.
Deliberado, toma o n.º 330/2018 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e
Redação.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretário:
Em deliberação o PROJETO DE LEI, de autoria do Vereador CORONEL
GILVANDRO MOTA, que “DISPÕE sobre o “ATENDIMENTO ÀS GESTANTES
E O PRÉ-NATAL AGENDADO” na Rede Municipal de Saúde da Cidade de Manaus
e dá outras providências”.
Art. 1º. Fica assegurado que, toda gestante assistida no âmbito do Sistema Único de Saúde da cidade de Manaus durante o
período de assistência pré-natal tem direito ao conhecimento e a veiculação prévia: I- A maternidade no qual será
realizado o seu parto; II- A maternidade ou hospital em que será atendida em possíveis intercorrências durante a gestação.

Presidente:
Em deliberação.
Os que deliberam permaneçam como estão.
Deliberado, toma o n.º 332/2018 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e
Redação.
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Secretário:
Em deliberação o PROJETO DE RESOLUÇÃO, de autoria da Vereadora JOANA
D’ARC PROTETORA DOS ANIMAIS, que “DISPÕE sobre a criação do
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ na Câmara Municipal de Manaus –
PROJACMM, voltado à formação técnico-profissional de jovens”.
Art. 1º. Fica instituído o Programa do Jovem Aprendiz da Câmara Municipal de Manaus – PROJACMM, voltado à
formação técnico-profissional de jovens mediante atividades teóricas e práticas desenvolvidas no ambiente de
trabalho.

Presidente:
Em deliberação.
Os que deliberam permaneçam como estão.
Deliberado, toma o n.º 010/2018 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e
Redação.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Secretário:
Em deliberação o PROJETO DE RESOLUÇÃO, de autoria da Vereadora JOANA
D’ARC PROTETORA DOS ANIMAIS, que “ACRESCENTA inciso novo ao
artigo 174, da Resolução nº 092 de 9 de dezembro de 2015 (Regimento Interno)”
Art. 1º. Acrescenta inciso novo ao art. 174, com o seguinte teor:
"Art. 174. Omissis. - na área da Medicina Veterinária, Medalha Dr. Lenilson Elias da Silva Filho."

Presidente:
Em deliberação.
Os que deliberam permaneçam como estão.
Deliberado, toma o n.º 019/2018 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e
Redação.
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Secretário:
Em deliberação o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, de autoria do Vereador
JOÃO LUIZ, que “CONCEDE a honraria "DIPLOMA DE CIDADÃO
BENEMÉRITO” ao Delegado de Polícia Federal SÉRGIO LÚCIO MAR DOS
SANTOS FONTES, e dá outras providências”.
Art. 1º. Fica concedida a honraria "DIPLOMA DE CIDADÃO BENEMÉRITO” ao Delegado de Polícia Federal SÉRGIO
LÚCIO MAR DOS SANTOS FONTES por continuar prestando serviços excepcionais à cidade de Manaus..

Presidente:
Em deliberação.
Os que deliberam permaneçam como estão.
Deliberado, toma o n.º 030/2018 e vai à 2ª Comissão de Comendas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretário:
Em deliberação o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, de autoria do Vereador
FRED MOTA, que “CONCEDE o “Medalha Zany dos Reis” ao senhor JULIANO
FABIANO DA SILVA e dá outras providências”.
Art. 1º - Fica concedida o Diploma de Mérito cidade de Manaus, conforme preceitua o Regimento Interno em seu artigo
174, inciso IV, a JULIANO FABIANO DA SILVA, pelos relevantes serviços prestados à sociedade Manauara.

Presidente:
Em deliberação.
Os que deliberam permaneçam como estão.
Deliberado, toma o n.º 032/2018 e vai à 2ª Comissão de Comendas.

6

ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS
DIRETORIA LEGISLATIVA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO PARLAMENTAR
SERVIÇO DE APOIO LEGISLATIVO

Secretário:
Em deliberação o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, de autoria do Vereador
WALLACE OLIVEIRA, que “CONCEDE a honraria "Medalha de Ouro Cidade
Manaus" ao médico GERSON ANTONIO DOS SANTOS MOURÃO, e dá outras
providências”.
Art. 1º. Fica concedida a Medalha de Ouro “Cidade de Manaus” ao Senhor GERSON ANTONIO DOS
SANTOSMOURÃO, com base no artigo 173, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus, como
reconhecimento pelos relevantes serviços prestados a sociedade manauara.

Presidente:
Em deliberação.
Os que deliberam permaneçam como estão.
Deliberado, toma o n.º 033/2018 e vai à 2ª Comissão de Comendas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretário:
De volta do pedido de vista, feito pelo vereador Chico Preto:
Em discussão e votação o parecer contrário da 2ª Comissão ao PROJETO DE LEI
n.º 083/2018, de autoria do Vereador Prof. Samuel, que “DISPÕE sobre a
obrigatoriedade da divulgação da relação dos medicamentos e insumos colocados à
disposição
da
população
pela
rede
pública
municipal
de
Manaus e dá outras providências”.
Art. 1º. Será divulgado por meio eletrônico e com acesso irrestrito no sítio eletrônico oficial do Município de Manaus,
bem como nos murais das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e das farmácias municipais, a lista dos medicamentos e
insumos disponibilizados aos munícipes pela rede pública de saúde municipal de Manaus.

Presidente:
Em discussão.
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)
Aprovado o parecer. O PL será arquivado.
[Obs.: Rejeitado o parecer, segue 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.º
110/2018, de autoria do Vereador João Luiz, que “INSTITUI, no Calendário de
Eventos do Município de Manaus, o Dia Municipal da Mulher Evidência, a ser
comemorado, anualmente, no mês de maio”.

Art. 1º. Fica instituído, no Calendário de Eventos do Município de Manaus, o Dia Municipal da Mulher Evidência, a ser
comemorado, anualmente, no mês de maio.

Presidente:
Em discussão.
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)
Aprovado. 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.º
228/2018, de autoria do Vereador Prof. Samuel, que “INSTITUI a Semana
Municipal de Orientação e Incentivo a Doação de Medula Óssea no Município de
Manaus”.
Art. 1º - Fica instituída no Município de Manaus “a Semana Municipal de Orientação e Incentivo a Doação de Medula
Óssea” a ser realizada, anualmente, na 4ª semana de setembro, mês em que é comemorado o Dia Mundial do Doador de
Medula Óssea.

Presidente:
Em discussão.
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)
Aprovado. 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.º
223/2018, de autoria do Vereador João Luiz, que “DETERMINA a afixação de
cartazes, nos estabelecimentos de acesso ao público que especifica, dos números das
centrais para denúncias de violações aos direitos humanos e de atendimento à
mulher”.
Art. 1º É obrigatória a afixação de cartazes, nos estabelecimentos situados no Município de Manaus , descritos nos
incisos deste artigo, contendo a central de ligações para o Disque Direitos Humanos (0800 092 6644) e o Disque
Denúncia (0800 092 1407):

Presidente:
Em discussão.
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)
Aprovado. 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.º
112/2018, de autoria do Vereador Reizo Castelo Branco, que “INSERE inciso novo
ao art. 1º da Lei 809 de 11 de novembro de 2004 que dispõe sobre o ensino de temas
transversais de educação nas escolas da rede pública municipal de ensino”.
Art. 1.º Fica inserido o inciso novo ao art. 1º da Lei 809 de 11 de novembro de 2004 que dispõe sobre o ensino de temas
transversais de educação nas escolas da rede pública municipal de ensino.
“Art. 1.º..............................................................................................................
Inciso novo – noções de agricultura e empreendedorismo na área rural para o jovem agricultor;

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.º 126/2018, de autoria da Vereadora Profª Therezinha Ruiz, que “INSTITUI a
Semana do Empreendedorismo ao Cooperativismo nas Escolas Públicas de
Manaus e dá outras providências”.

Art. 1º Fica instituído no município de Manaus, a Semana do Empreendedorismo ao Cooperativismo na Escola em
todas as escolas da Rede Municipal de Ensino no Município de Manaus.

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 3ª Comissão ao PROJETO DE LEI n.º
285/2018, de autoria do VEREADOR BESSA, que “DISPÕE sobre a inclusão no
calendário de eventos do Município de Manaus, o Mês de Prevenção do Suicídio e de
Valorização da Vida, denominado SETEMBRO AMARELO”.
Art. 1º. Esta lei institui o Mês de Prevenção do Suicídio e de Valorização da Vida, denominado
“Setembro Amarelo”.

Presidente:
Em discussão.
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)
Aprovado. Vai à 6ª Comissão de Saúde.
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Secretário:
Em discussão e votação o parecer favorável da 3ª Comissão ao PROJETO DE LEI n.º
182/2018, de autoria do Vereador Prof. Samuel, que “DISPÕE sobre tratamento
prioritário nos Processos Administrativos em trâmite no município de Manaus, à
pessoas com idade igual ou superior a 60(sessenta) anos de idade ou pessoa com
deficiência.
Art. 1º - Passa a ter prioridade nos processos administrativos em tramitação no Município de Manaus pessoa com idade
igual ou superior a 60 (sessenta) anos e pessoas com deficiência ou parentes de primeiro grau.

Presidente:
Em discussão.
Em votação. (Os que aprovam permaneçam como estão)
Aprovado o parecer.
Vai à 20ª Comissão de Direitos da Criança, do Adolescente, da Juventude e do Idoso.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretário:
De volta do pedido de vista, feito pelo vereador Marcel Alexandre:
Em discussão e votação o parecer da 7ª Comissão favorável ao PROJETO DE LEI n.º
004/2018, de autoria do Vereador ANDRÉ LUIZ, que “ASSEGURA todas as
informações e direito de atendimento aos deficientes auditivos por meio de Língua
Brasileira de Sinais – LIBRAS, em todas as instituições públicas municipais de
Manaus”.
Art. 1º Aos deficientes auditivos fica assegurado o direito de serem atendidos em todas as repartições públicas do poder
executivo municipal, por 01 (um) ou mais servidor capacitado para se comunicar em Língua Brasileira de Sinais –
LIBRAS, sob a coordenação do Fundo Manaus Solidária – FMS

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:
De volta do pedido de vista, feito pelo vereador Cláudio Proença:
Em discussão e votação o parecer favorável da 10ª Comissão ao PROJETO
SUBSTITUTIVO n. 001/2018, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação, aos PROJETOS DE LEI n.º 345/2017, do Ver. Júnior Resgate, n.º
346/2017, de autoria da Verª Joana D’Arc, e n.º 347/2017, de autoria do Ver. Chico
Preto, cuja Ementa é: “DISPÕE sobre a proibição de venda de bebidas alcoólicas a
pessoas que estejam portando arma de fogo, para que assinem Termo de
Responsabilidade por posse de arma de fogo e impedindo que consumam bebidas
alcoólicas e dá outras providências”.
Art. 1° Fica proibida a venda de bebidas alcoólicas em casas de shows, bares, restaurantes e congêneres, bem como, em
eventos artísticos ou culturais, público ou privado, às pessoas que estejam portando arma de fogo ou de qualquer outra
espécie.

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 9ª Comissão ao Projeto de Lei
n.º 102/2018, de autoria do Vereador Dallas Filho, que “INSTITUI o Dia do Músico
no Município de Manaus”.
Art. 1°. Fica instituído o Dia Municipal do Músico.

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 9ª Comissão ao PROJETO DE LEI n.º
117/2018, de autoria do Vereador Hiram Nicolau, que “VEDA a denominação de
logradouros públicos aos que forem condenados por atividades ilícitas e dá outras
providências".
Art. 1º Fica vedada a denominação de qualquer logradouro, no Município de Manaus, cujos nomes estiverem
enquadrados nas seguintes categorias. I - aqueles que tenham contra sua pessoa ou a empresa representação julgada
procedente pela Justiça, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de
abuso de poder econômico ou político pelos crimes:

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 2ª Comissão ao PROJETO DE LEI n.º
179/2018, de autoria da Vereadora Joana D'arc Protetora Dos Animais, que
“INSTITUI a Caminhada em Defesa da Vida dos Animais, no município de Manaus,
e dá outras providências”.
Art. 1º Fica instituída, no município de Manaus, a Caminhada em Defesa da Vida dos Animais.

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 2ª Comissão ao PROJETO DE LEI n.º
215/2018, de autoria da Vereadora Joana D’Arc Protetora dos Animais, que
“INSTITUI a Marcha Azul Marinho destinada à defesa da guarda municipal na
cidade de Manaus, e dá outras providências”.
Art. 1º Fica instituída, no município de Manaus, a Marcha Azul Marinho destinada a defesa da guarda municipal na
cidade 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 2ª Comissão ao PROJETO DE LEI n.º
236/2018, de autoria da Vereadora Joana D’Arc Protetora dos Animais, que
“INSTITUI o “Dia Municipal do Fisioterapeuta” no município de Manaus”.
Artigo 1º - Fica instituído e incluído no Calendário Oficial do Município de Manaus, o “Dia Municipal do
Fisioterapeuta”, a ser comemorado, anualmente, no dia 13 de outubro.

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 nº 234/2017, de autoria do Vereador Diego
Afonso, subscrito pelo Vereador Júnior Resgate que “DISPÕE sobre a ‘Semana
Municipal de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher’ no
município de Manaus, e dá outras providências”.

Art. 1º Dispõe sobre a Semana Municipal de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher no município
de Manaus a ser realizada anualmente entre os dias 01 a 07 de agosto.

Presidente:
Em discussão.
Em votação. (os que aprovam permaneçam como estão)
Aprovado. Vai à sanção do senhor prefeito.
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