PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA 20.08.2019

Secretário:
Em deliberação o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, de autoria do SARG.
BENTES PAPINHA, que “CONCEDE a Medalha Walter Rayol, a TC JADNA
DOS SANTOS BARROS e dá outras providências”.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha Walter Rayol, a TC. JADNA DOS SANTOS BARROS com base no artigo 174
inciso III do Regimento Interno, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à sociedade manauense.

Presidente:
Em deliberação.
Os que deliberam permaneçam como estão.
Deliberado, toma o n.º 030/2019 e vai à Comissão de Comendas.
[Resultado: projeto deliberado e encaminhado à Comissão Especial de Comendas.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretário:
Em discussão e votação o parecer favorável da 2ª Comissão ao PROJETO DE LEI
n. 067/2019, de autoria do vereador SARG. BENTES PAPINHA, que “DISPÕE
sobre a obrigatoriedade da colocação de cadeiras de rodas em escolas privadas,
localizadas dentro do município de Manaus e dá outras providências”.
Art. 1º - Ficam obrigadas, todas as escolas privadas estabelecidas no Município de Manaus a colocar no mínimo uma
cadeira de rodas em local de fácil acesso em suas dependências.

Presidente:
Em discussão.
Em votação. (solicito a liberação do painel)
Aprovado o parecer.
Vai à 3ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento.
[Resultado: aprovado o parecer, projeto encaminhado à 3ª Comissão de Finanças,
Economia e Orçamento.]
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Secretário:
Em discussão e votação o parecer da 2ª Comissão contrário ao PROJETO DE LEI n.
269/2017, de autoria do Vereador GILMAR NASCIMENTO, que “DISCIPLINA
a Política de Proteção à Saúde Bucal da Pessoa com Transtorno do Espectro do
Autismo na cidade de Manaus e dá outras providências”.

Art. 1º - Fica instituída no município de Manaus a Política de Proteção à Saúde Bucal da Pessoa com Transtorno do
Espectro do Autismo.

Presidente:
Em discussão.
Em votação. (solicito a liberação do painel)
Aprovado o parecer, o PL será arquivado.
*Obs: Rejeitado o parecer, vai à 3ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento.
[Resultado:rejeitado o parecer, projeto encaminhado à 3ª Comissão de Finanças,
Economia e Orçamento.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretário:
Em discussão e votação o parecer favorável da 10ª Comissão ao Projeto de Lei n.°
285/2017, de autoria do Ver. PLÍNIO VALÉRIO, subscrito pelo Vereador DANTE,
que “PROÍBE o uso de amianto no município de Manaus”.

Art. 1º Proíbe o uso de amianto em qualquer circunstância, no 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.
[Discussão suspensa, Pedido de Vistas do Vereador Gilvandro Mota.]
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Secretário:
Em discussão e votação o parecer da 3ª Comissão contrário ao PROJETO DE LEI n.
088/2018, de autoria do Vereador SASSÁ DA CONSTRUÇÃO CIVIL, que
“OBRIGA as agências bancárias e os estabelecimentos similares a utilizar local ou
horário apropriados para carga e descarga de valores”.
Art. 1º Ficam as agências bancárias e os estabelecimentos similares obrigados a utilizar local ou horário apropriados
para carga e descarga de valores.

Presidente:
Em discussão.
Em votação. (solicito a liberação do painel)
Aprovado o parecer, o PL será arquivado.
*Obs: Rejeitado o parecer, submete-se o PL à 1ª discussão.
[Resultado: parecer aprovado, projeto arquivado.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretário:
Em discussão e votação o parecer da 10ª Comissão favorável ao PROJETO DE LEI n.º
121/2018, de autoria do Vereador HIRAM NICOLAU, que “DISPÕE sobre a
disponibilização de cadeira de rodas nos cemitérios públicos ou privados do município
de Manaus e dá outras providências".
Art. 1º Os cemitérios públicos ou privados localizados no Município de Manaus, terão como padrão em suas instalações,
no mínimo 3 (três) cadeiras de rodas não motorizadas para utilização de seus usuários.

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, projeto vai à 2ª discussão.]
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Secretário:
Em discussão e votação o parecer da 2ª Comissão favorável ao PROJETO DE LEI
n.º 059/2019, de autoria do vereador ROSIVALDO CORDOVIL, que
“INSTITUI no calendário oficial de Manaus, o Terceiro Domingo do mês de
outubro como sendo, o dia da Caminhada Missionária da Igreja Católica e dá outras
providências”.
Art. 1º- Fica Instituído no calendário oficial de Manaus, o Terceiro Domingo do mês de Outubro como sendo o Dia da
Caminhada Missionária da Igreja Católica no 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.
[Resultado: aprovado o parecer, projeto vai à 2ª discussão.]
------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretário:
Em 2ª discussão o Projeto de Lei n.° 180/2017, de autoria do Vereador PROFº.
FRANSUÁ, que “DISPÕE sobre a obrigatoriedade de ações compensatórias às
emissões de gases de efeito estufa (GEE), pelos promotores de eventos realizados em
área de domínio público do Município e dá outras providências”.
Art. 1º As pessoas físicas ou jurídicas responsáveis por eventos realizados em áreas do domínio público do município
ficam obrigadas a realizar ações compensatórias à emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) gerada pelos eventos que
executem.

Presidente:
Em discussão.
Em votação. (os que aprovam permaneçam como estão)
Aprovado. Vai à sanção do senhor prefeito.
[Resultado: aprovado o parecer, projeto encaminhado à sanção do prefeito.]
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Secretário:
Em 2ª discussão o PROJETO DE LEI n.º 199/2018, de autoria do Vereador
JAILDO DOS RODOVIÁRIOS, que “INSTITUI a Coleta Seletiva de Lixo
Eletrônico e Tecnológico na zona rural e urbana do município de Manaus, e dá
outras providências”.

Art. 1.° Fica instituída a Coleta Seletiva de Lixo Eletrônico e Tecnológico na zona rural e urbana do município de
Manaus.

Presidente:
Em discussão.
Em votação. (os que aprovam permaneçam como estão)
Aprovado. Vai à sanção do senhor prefeito.
[Resultado: projeto não votado, autor ausente.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretário:
Em 2ª discussão o PROJETO DE LEI n.º 309/2018, 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 discussão.
Em votação. (os que aprovam permaneçam como estão)
Aprovado. Vai à sanção do senhor prefeito.
[Resultado: aprovado o parecer, projeto encaminhado à sanção do prefeito.]
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Secretário:
Em discussão e votação o parecer favorável da Comissão de Comendas ao
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO n.º 031/2019, de autoria dos Vereadores
SASSÁ DA CONSTRUÇÃO CIVIL e GILVANDRO MOTA, que “DISPÕE
sobre a outorga do Diploma “Cidadão de Manaus” ao Senhor SINÉSIO DA SILVA
CAMPOS, e dá outras providências”.
Art. 1.° Fica outorgado nos termos do inciso III, do artigo 173 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus
o Diploma de Cidadão de Manaus ao Senhor Sinésio da Silva Campos, 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.
[Resultado: projeto promulgado.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretário:
Em discussão e votação o parecer favorável da Comissão de Comendas ao
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO n.º 022/2019, de autoria de autoria do
Vereador PROF. GEDEÃO AMORIM, subscrito pelo Vereador BESSA, que
“CONCEDE a Medalha de Ouro Cidade de Manaus ao Radialista JOSÉ
JURANDIR VIEIRA NEVES e dá outras providências”.
Art. 1° - Fica concedida a MEDALHA DE OURO CIDADE DE MANAUS ao Radialista JOSÉ JURANDIR VIEIRA
NEVES, em conformidade com o Artigo 173, inciso IV do Regimento Interno, como 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.
[Resultado: projeto promulgado.]
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Secretário:
Para conhecimento dos senhores vereadores, os pareceres contrários, aprovados pela
2ª Comissão de Constituição Justiça e Redação, às seguintes matérias:
1. Projeto de Lei n.º 044/2019, de autoria do Vereador SASSÁ da Construção Civil, que
“ESTIMULA a criação da Campanha 'Doe uma placa' no âmbito do município de
Manaus e DÁ outras Providências”.
2. Projeto de Lei n° 169/2018, de autoria do vereador JOANA D’ARC PROTETORA
DOS ANIMAIS, que “DETERMINA a colocação de código QR em todas as placas de
obras públicas municipais para leitura e fiscalização eletrônica por dispositivos móveis,
e DÁ outras providências”.
3. Projeto de Lei n. 170/2018, de autoria do Vereador JOANA D’ARC PROTETORA
DOS ANIMAIS, que “DISPÕE sobre a substituição progressiva das lâmpadas dos
sistemas de iluminação das vias públicas, logradouros, becos e prédios públicos do
município de Manaus por lâmpadas de Diodo Emissor de Luz – LED e DÁ outras
providências”.
4. Projeto de Lei n. 189/2018, de autoria do Vereador JOANA D’ARC PROTETORA
DOS ANIMAIS, que “DISPÕE sobre estacionamento gratuito para idoso e pessoas
portadoras de necessidades especiais no município de Manaus e DÁ outras
providências”.
5. Projeto de Lei n. 312/2018, 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”.
6. Projeto de Lei n. 332/2018, 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”.
7. Projeto de Lei n. 001/2019, de autoria do Vereador Profº. Fransuá, que “DISPÕE
sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagens de pacientes que aguardam por
consultas com especialistas, exames e cirurgias na Rede Pública Municipal no âmbito
do município de Manaus e DÁ outras providências”.
8. Projeto de Lei n. 005/2019, de autoria do Vereador Profº. Fransuá, que “DISPÕE
sobre a criação do programa "FARMAPET", que visa coletar, recondicionar, armazenar
e distribuir medicamentos veterinários no âmbito do município de Manaus e DÁ outras
providências”.
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9. Projeto de Lei n. 024/2019, de autoria do Vereador Profº. Samuel, que “INSTITUI a
carteira de identificação do autista no âmbito do município de Manaus, e DÁ outras
providências”.
10. Projeto de Lei n. 032/2019, de autoria do Vereador DR. ISAAC TAYAH, que “INSTITUI
a campanha "Oftalmologista na Escola" no Município de Manaus, dispondo sobre a
realização de exames oftalmológicos para alunos das escolas públicas e DÁ outras
providências”.
11. Projeto de Lei n. 033/2019, de autoria do Vereador DR. ISAAC TAYAH, que “INSTITUI
o Serviço de Hospital Veterinário Público Municipal para Animais e DÁ outras
providências”.

Presidente:
Os projetos serão arquivados, por força do §1º, do art. 38 do Regimento Interno.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obs.: Dado o conhecimento do arquivamento, pode o autor ou líder, até 05 dias úteis, apresentar
requerimento devidamente fundamentado com base legal e assinado por um terço dos membros da Câmara
Municipal para que o parecer seja submetido à apreciação do Plenário.

[Resultado: projetos arquivados.]
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EXTRAPAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA 20.08.2019
Secretário:
Em discussão e votação o parecer favorável da Comissão de Comendas ao PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO n.º 037/2019, de autoria do Vereador DR.
EWERTON WANDERLEY, que “CONCEDE o Diploma de Cidadão de Manaus
ao senhor JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO e dá outras providências”.
Art. 1º. Fica concedido o Diploma de Cidadão de Manaus, conforme preceitua o Regimento Interno, no artigo 173,
inciso III ao Sr. JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO como 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.
[Resultado: projeto promulgado.]
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