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PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DIA 18.02.2013  

Secretário: 

Para conhecimento dos senhores vereadores, o Veto Parcial ao Projeto de Lei n° 

138/2011, de autoria do Vereador Jéferson Anjos, que “DISPÕE sobre a coleta, 

reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final de lixo tecnológico no município 

de Manaus.    

Presidente 
Lido o Veto, toma o n. 001/2013 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação.    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Secretário: 

Para conhecimento dos senhores vereadores, o Veto Total ao Projeto de Lei n. 041/2012, 

de autoria do Vereador Paulo Nasser, que “DISPÕE sobre a obrigatoriedade de 

nutricionista responsável nos restaurantes e similares existentes no município de Manaus.     

Presidente 
Lido o Veto, toma o n. 002/2013 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação.        
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Secretário: 

Para conhecimento dos senhores vereadores, Veto Total ao Projeto de Lei n. 181/2011, de 

autoria do Vereador Wilton Lira, que “ALTERA a redação do parágrafo 3º do art. 1º, da 

Lei 1.361 de 21 de julho de 2009 e dá outras providencias”    

Presidente: 
Lido o Veto, toma o n. 003/2013 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação.     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Secretário: 

Para conhecimento dos senhores vereadores, o Veto Parcial ao Projeto de Lei n. 

169/2012, de autoria do Executivo Municipal, que “ESTIMA a Receita e FIXA a 

despesa do município de Manaus para o exercício financeiro de 2013 – LOA 2013”.     

Presidente: 
Lido o Veto, toma o n. 004/2013 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação.           
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Secretário: 

Para conhecimento dos senhores vereadores, Veto Parcial, de autoria do Executivo 

Municipal, ao Projeto de Lei n. 096/2012, de autoria do Vereador Roberto Sabino, que 

“DISPÕE sobre a denominação do Complexo Viário Francisco Pereira da Silva e dá 

outras providências”.    

Presidente: 
Lido o Veto, toma o n. 005/2013 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Secretário: 

Para conhecimento dos senhores vereadores, o Veto Total, de autoria do Executivo 

Municipal, ao Projeto de Lei n. 098/2012, de autoria do Vereador Jéferson Anjos, que 

“DISPÕE sobre a reserva de espaço nas faturas de água para a divulgação de fotografias 

e informações sobre pessoas desaparecidas no município de Manaus”.     

Presidente: 
Lido o Veto, toma o n. 006/2013 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação.         
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Secretário: 

Para conhecimento dos senhores vereadores, o Veto Total, de autoria do Executivo 

Municipal, ao Projeto de Lei n. 105/2012, de autoria do Vereador Waldemir José, que 

“CONSIDERA de Utilidade Pública o Instituto Amazônico de Qualificação Profissional 

– IAQP”.     

Presidente: 
Lido o Veto, toma o n. 007/2013 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Secretário: 

Para conhecimento dos senhores vereadores, o Veto Total, de autoria do Executivo 

Municipal, ao Projeto de Lei n. 152/2012, de autoria do Vereador Marcel Alexandre, 

que “INSTITUI aos programas de higiene bucal, segundo a Lei n. 901, de 23 de 

novembro de 2005, a sua realização nas escolas do Município”.     

Presidente: 
Lido o Veto, toma o n. 008/2013 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação.       
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Secretário: 

Para conhecimento dos senhores vereadores, o Veto Total, de autoria do Executivo 

Municipal, ao Projeto de Lei n. 132/2012, de autoria do Vereador Massami Miki, que 

“DISPÕE sobre a prevenção ao abandono involuntário de menores de idade no interior de 

veículos e dá outras providências”.    

Presidente: 
Lido o Veto, toma o n. 009/2013 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Secretário: 

Para conhecimento dos senhores vereadores, o Veto Total, de autoria do Executivo 

Municipal, ao Projeto de Lei n. 027/2012, de autoria do Vereador Homero de Miranda 

Leão Neto, que “CLASSIFICA o doente renal crônico como portador de deficiência, 

para fins de fruição dos direitos assegurados na Constituição do Estado do Amazonas e dá 

outras providências”.    

Presidente: 
Lido o Veto, toma o n. 010/2013 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação.        
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Secretário: 

Para conhecimento dos senhores vereadores, o Veto Total, de autoria do Executivo 

Municipal, ao Projeto de Lei n. 123/2012, de autoria do Vereador Jaildo dos 

Rodoviários, que “CONSIDERA de Utilidade Pública o Instituto Recanto de Vida 

Saudável da Amazônia - REVISAM”.    

Presidente: 
Lido o Veto, toma o n. 011/2013 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Secretário: 

Para conhecimento dos senhores vereadores, o Veto Parcial, de autoria do Executivo 

Municipal, ao Projeto de Lei n. 158/2012, de autoria do Vereador Massami Miki, que 

“DISPÕE sobre a redenominação da Av. Carlota Joaquina, localizada no bairro Parque 

10 de Novembro”.    

Presidente: 
Lido o Veto, toma o n. 012/2013 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação.          
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Secretário: 

Para conhecimento dos senhores vereadores, o Veto Total, de autoria do Executivo 

Municipal, ao Projeto de Lei n. 157/2012, de autoria do Vereador Gilmar Nascimento, 

que “DISPÕE sobre a alteração do art. 7º da Lei n. 714, de 30 de outubro de 2003, que 

trata do ISSQN”.    

Presidente: 
Lido o Veto, toma o n. 013/2013 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Secretário: 

Para conhecimento dos senhores vereadores, o Veto Parcial, de autoria do Executivo 

Municipal, ao Projeto de Lei n. 179/2011, de autoria do Vereador Amauri Colares, que 

“OBRIGA os estabelecimentos que industrializam, comercializam e/ou utilizam insumos 

agrícolas geneticamente modificados – produtos transgênicos – a colocarem em lugar 

visível tal classificação e dá outras providências”.    

Presidente: 
Lido o Veto, toma o n. 014/2013 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação.       
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Secretário: 

Para conhecimento dos senhores vereadores, o Veto Total, de autoria do Executivo 

Municipal, ao Projeto de Lei n. 225/2011, de autoria do Vereador Francisco da 

Jornada, que “INSTITUI o Programa de Coleta Seletiva de Lixo nas Escolas das redes 

públicas e particulares de ensino no município de Manaus e dá outras providências”.    

Presidente: 
Lido o Veto, toma o n. 015/2013 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Secretário: 

Para conhecimento dos senhores vereadores, o Veto Total, de autoria do Executivo 

Municipal, ao Projeto de Lei n. 023/2012, de autoria do Vereador Mitoso, que 

“INSTITUI ações de prevenção sobre a violência contra o idoso como parte de atenção 

primária na saúde da família desenvolvida pelos agentes comunitários de saúde de 

Manaus”.    

Presidente: 
Lido o Veto, toma o n. 016/2013 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 Mário Frota, que “DISPÕE 
sobre a revogação do art. 5º da Lei n. 325, de 19.12.2012, que estabelece o pagamento de 
ajuda de custo devida aos vereadores de Manaus, no valor mensal do subsídio a ser pago 
no mês de janeiro”.   

Art. 1º Fica revogado o art. 5º da Lei n. 325, de 19/12/2012, que fixa em parcela única a ajuda de custo devida aos 

Vereadores de Manaus, correspondente ao valor mensal do subsidio a ser pago no mês de janeiro.   

Presidente: 
Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o nº 002/2013 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Secretário: 
Em deliberação o Projeto de Lei, de autoria do Vereador Wilker Barreto, que “DISPÕE 
sobre a obrigatoriedade do processo de coleta seletiva de lixo nos grandes geradores de 
lixo no município de Manaus”.   

Art. 1º. Fica instituída a obrigatoriedade do processo de coleta seletiva de lixo nos grandes geradores de lixo no município de 

Manaus.    

Presidente: 
Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o nº 003/2013 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 Wilker Barreto, que “DISPÕE 
sobre a proibição da utilização de fogos de artifício e espetáculos de pirotecnia em 
ambientes fechados, de uso coletivo no município de Manaus e dá outras providencias”.    

Art. 1º. Fica expressamente proibida a utilização de fogos de artifício, similares, bem como a realização de espetáculos de 
pirotecnia em ambientes fechados e de uso coletivo, no município de Manaus.       

Presidente: 
Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o nº 004/2013 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Secretário: 
Em deliberação o Projeto de Lei, de autoria do Vereador Wilker Barreto, que 
“Estabelece  a cobrança de tarifa fracionada de estacionamento  no âmbito do município 
de Manaus dá outras providencias”   .    

Art. 1º. Fica  assegurada aos consumidores usuários de estacionamento particulares de veículos localizados no âmbito do 
município de Manaus, a cobrança proporcional ao tempo de serviço efetivamente prestado para a guarda de veículo, devendo 
a proporcionalidade ser calculada de acordo com a  fração de hora utilizada, sem prejuízo dos demais direitos em face aos 
prestadores do serviço.    

Presidente: 
Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o nº 005/2013 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 Wilker Barreto,  que “Dispões  
sobre a substituição escalonada das sacolas e sacos plásticos, utilizadas para 
acondicionamento de produtos e mercadorias no       município de Manaus, nos locais que 
especifica, dá outras providencias”   .   

Art. 1º. Os titulares de estabelecimentos comerciais localizados no município de Manaus promoverão a substituição 
progressiva das sacolas e sacos plásticos confeccionados com material não biodegradável, utilizados  no acondicionamento 
de produtos e mercadorias em geral, por sacolas reutilizáveis.    

Presidente: 
Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o nº 006/2013 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Secretário: 
Em deliberação o Projeto de Lei, de autoria do Vereador Professor Samuel, que 
“Dispõe sobre a criação de grupo multidisciplinar nas Escolas Municipais de Manaus”    

Art. 1º   Esta lei cria equipes multidisciplinares formadas por pedagogos , psicopedagogos e professores das áreas onde os 
alunos tiveram maiores dificuldades de notas, para dar apoio às escolas que obtiveram notas inferiores a dois no – IDEB.    

Presidente: 
Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o nº 007/2013 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 David Reis,   que “Dispõe 
sobre a criação do Banco de Empregos para Mulheres Vitimas de Violência Domestica e 
Familiar  no Me dá outras providencias”   .    

Art. 1º. Fica.   criado o Banco de Empregos para Mulheres Vitimas de Violência Domestica e Familiar no Município de 
Manaus, junto à Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social – SEMTRAD.   

 Presidente: 
Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o nº 008/2013 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Secretário: 
Em deliberação o Projeto de Lei, de autoria do Vereador Carlos Alberto, que “Dispõe 
sobre a inclusão no calendário oficial do município o dia 1º de maio como o dia de 
combate  à violência contra os taxistas na cidade de Manaus”.   

Art. 1º. Fica instituído, no âmbito  do município de Manaus,  Dia alusivo ao combate da  combate a violência contra os 

taxistas da cidade de Manaus a ser comemorado sempre no dia 1º de maio.    

 Presidente: 
Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o nº 009/2013 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação       
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Secretário: 
Em deliberação o Projeto de Lei, de autoria da Vereadora Socorro Sampaio, que 
“DISPÕE sobre a divulgação, no site oficial da Prefeitura, dos nomes, endereços, datas 
de expedição e validade de alvarás concedidos para realização de eventos nas casas 
noturnas do Município de Manaus”.   

Art. 1º O Poder Executivo Municipal deverá divulgar e disponibilizar, no site oficial da Prefeitura, os nomes, endereços, 
datas de expedição e validade de alvarás concedidos para a realização de eventos nas casas noturnas de Manaus   

Presidente: 
Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o nº 010/2013 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Secretário: 
Em deliberação o Projeto de Lei, de autoria da Vereadora Socorro Sampaio, que 
“DISPÕE sobre a obrigatoriedade de existência de placa, catraca e painel eletrônico na 
porta de entrada de boates, casas noturnas, casas de shows e estabelecimentos similares”.   

Art. 1º Ficam as boates, casas noturnas, casas de shows e estabelecimentos similares obrigados a instalar, em suas entradas, 
placa, catraca e painel eletrônico, na forma estabelecida nesta lei.   

Presidente: 
Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o nº 011/2013 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação       
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Secretário: 
Em deliberação o Projeto de Lei, de autoria da Vereadora Socorro Sampaio, que 
“DISPÕE sobre as normas de funcionamento de casas noturnas e estabelecimentos 
similares e dá outras providências”.   

Art. 1º Fica obrigatório às casas noturnas e similares com capacidade acima de 200 pessoas possuírem profissional 
especializado/treinado para orientar os clientes em situação de emergência.   

Presidente: 
Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o nº 012/2013 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Secretário: 
Em deliberação o Projeto de Lei, de autoria da Mesa Diretora, que “ALTERA a Lei n° 
157 de 10.05.2005 que trata da Organização Administrativa do Poder Legislativo 
Municipal e dá outras providências”.   

Art. 1º Inclui na estrutura organizacional da Câmara Municipal de Manaus e, consequentemente, no Anexo II da Lei n° 
157/2005:   

Presidente: 
Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o nº    013 /2013 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação        
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Secretário: 
Em deliberação o Projeto de Lei, de autoria da Mesa Diretora, que “ALTERA o Anexo 
da Lei nº 326 de 19.12.2012 que trata do valor da Verba de Gabinete dos Vereadores para 
a Legislatura de 2013 e 2016 e dá outras providências”.  

Art. 1°. Fica alterado o Anexo “Quadro de Referência para os Cargos Comissionados Assistente 
Parlamentar Comissionado – APC” da Lei nº 326 de 19.12.2012 que passa a ser o seguinte:   

Presidente: 
Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o nº 014/2013 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

Secretário: 
Em deliberação o Projeto de Emenda à Loman, de autoria da Mesa Diretora, que 
“ALTERA a redação do § 2º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Manaus, que 
trata da Procuradoria Geral da Câmara Municipal de Manaus.”   

Art. 1°. Fica alterada a redação do § 2º do art. 48 da Lei Orgânica do Município de Manaus, que passa a 
ser a seguinte:   

Presidente: 
Em deliberação. 
Os que deliberam permaneçam como estão. 
Deliberado, toma o nº 003/2013 e vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação       
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