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APROVADA PELO PLENÁRIO EM 2/4/2013 
Reunião Ordinária do dia 1.º de abril de 2013 

Presidente: Vereador João Bosco Gomes Saraiva 
Secretária-Geral: Maria do Socorro Sampaio Moura da Fontoura 

 
No dia primeiro de abril do ano de dois mil e treze, às nove horas e dois minutos, 
realizou-se reunião ordinária da Câmara Municipal de Manaus, no plenário Adriano 
Jorge, em sua sede própria, na Rua Padre Agostinho Caballero Martin, n. 850, São 
Raimundo, nesta Capital, estado do Amazonas, presidida pelo vereador Sildomar 
Abtibol, do Partido Republicano Progressista (PRP); secretariada pelos vereadores 
Maria do Socorro Sampaio Moura da Fontoura, do Partido Progressista (PP), e 
Reizo Felício da Silva Castelo Branco Maués, do Partido Trabalhista Brasileiro 
(PTB). PRESENTES, ainda, os vereadores João Bosco Gomes Saraiva, Ednailson 
Leite Rozenha, Ewerton Campos Wanderley e José Mário Frota, do Partido da 
Social Democracia Brasileira (PSDB); Therezinha Ruiz de Oliveira, do Democratas 
(DEM); Francisco do Nascimento Gomes, Luís Hiram Moraes Nicolau, Isaac Tayah, 
Luís Augusto Mitoso Júnior e Carmem Glória de Almeida Carratte, do Partido Social 
Democrático (PSD); Álvaro João Campelo da Mata, do Partido Progressista (PP); 
Roberto Sabino Rodrigues, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB); 
Arlindo Pedro da Silva Júnior, do Partido da Pátria Livre (PPL); Maurício Wilker de 
Azevedo Barreto, do Partido Humanista da Solidariedade (PHS); Gilmar de Oliveira 
Nascimento, Luiz Alberto Carijó de Gosztonyi e Francisco Assis Santos Soares, 
do Partido Democrático Trabalhista (PDT); David Valente Reis, do Partido Social 
Democrata Cristão (PSDC); Marcel Alexandre da Silva, do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro (PMDB); Massami Miki, do Partido Social Liberal (PSL); 
Amauri Batista Colares, do Partido Social Cristão (PSC); Elias Emanuel Rebouças 
de Lima e Marcelo Augusto da Eira Correa, do Partido Socialista Brasileiro (PSB); 
Waldemir José da Silva, Rosilene da Silva Souza e Bibiano Simões Garcia Filho, do 
Partido dos Trabalhadores (PT); Rosivaldo Oliveira Cordovil, Jairo Ribeiro Dias, 
João Francisco de Miranda Soares, Luís Felipe Silva de Souza e Geraldo Ribeiro da 
Silva Júnior, do Partido Trabalhista Nacional (PTN); Samuel da Costa Monteiro e 
Maria Jacqueline Coelho Pinheiro, do Partido Popular Socialista (PPS); Vilma 
Florenço Queiroz, Alonso Oliveira de Souza e Walfran de Souza Torres, do Partido 
Trabalhista Cristão (PTC); e Everaldo Farias Lima, do Partido Verde (PV). 
LICENCIADOS os vereadores Fabrício Silva Lima, do PRTB, na forma do artigo 54, 
§ 3.º, da Loman; e Francisco Plínio Valério Tomaz, do PSDB, na forma do artigo 54, 
inciso IV, da Loman. JUSTIFICADA a ausência do vereador Carlos Alberto de 
Castro Almeida, do PRB, conforme Memorando n. 08/2013 – GVCA. Havendo 
quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o Presidente, vereador 
Sildomar Abtibol, declarou aberta a reunião e convidou os presentes para 
acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. Na sequência, a secretária, 
vereadora Socorro Sampaio, leu a Ata da sessão ordinária do dia vinte e sete de 
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março do ano em curso. O Presidente passou os trabalhos para o PEQUENO 
EXPEDIENTE. O primeiro orador, vereador Waldemir José, falou sobre a 
declaração do Prefeito de Manaus a respeito do aumento da tarifa do transporte 
coletivo. O orador informou que, por conta do reajuste, havia ingressado com uma 
ação popular, em conjunto com o vereador Professor Bibiano, com o deputado 
estadual José Ricardo Wendling e com o deputado federal Francisco Praciano, no 
Ministério Público, a fim de anular o referido reajuste. O segundo orador, vereador 
Ewerton Wanderley, falou sobre o reajuste da tarifa do transporte coletivo urbano, 
ressaltando que a medida tinha por objetivo melhorar as condições do referido 
sistema, a fim de proporcionar aos usuários um serviço de qualidade. O terceiro 
orador, vereador Elias Emanuel, comunicou que apresentaria um requerimento na 
Casa a fim de convidar o Secretário Municipal Extraordinário para a Requalificação do 
Centro de Manaus, Rafael Assayag, para vir a Casa expor os planos e metas futuras 
para o Centro. O quarto orador, vereador Mário Frota, falou sobre o reajuste da 
tarifa do transporte coletivo, alegando os motivos que levaram o prefeito Arthur Neto a 
conceder o aumento. O orador informou que, a partir do reajuste concedido, o Prefeito 
certamente iria cobrar o cumprimento do que fora prometido pelas empresas do 
referido setor. A quinta oradora, vereadora Socorro Sampaio, questionou o reajuste 
da tarifa de ônibus, considerando a medida antipática e enfatizando que cabia a Casa 
cobrar das empresas a melhoria dos serviços de transporte coletivo. O Presidente 
comunicou que, após o Pequeno Expediente, passaria os trabalhos para a Ordem do 
Dia. O sexto orador, vereador Arlindo Júnior, apontou a necessidade de direcionar 
esforços para realizar ações na atual gestão municipal, sem perder tempo com as 
administrações anteriores, salientando que todos tinham de fiscalizar e que esperava 
muito da administração atual. Finalizando, o orador parabenizou a Escola de Samba 
Mocidade Independente de Aparecida e o governador Omar Aziz pela reinauguração 
da quadra da citada agremiação. Em Questão de Ordem, o vereador Mário Frota 
disse que concordava com o pronunciamento do vereador Arlindo Júnior. O sétimo 
orador, vereador Professor Bibiano, informou que ingressaria, com o vereador 
Waldemir José, com o deputado estadual José Ricardo e com o deputado federal 
Francisco Praciano, com ação popular contra o Município para anular o aumento da 
tarifa do transporte coletivo. O orador denunciou que as empresas daquele setor 
deviam aproximadamente R$ 7,5 milhões aos cofres públicos, afirmando que o citado 
valor era referente ao montante acumulado desde outubro de dois mil e onze, com 
base no Decreto n. 1.283/2011. O orador disse que seria favorável ao reajuste da 
tarifa caso as empresas cumprissem o que estava previsto em lei e defendeu uma 
ampla discussão sobre o assunto, assim como a análise das planilhas de custo do 
setor, como forma de tornar o processo mais transparente. Finalizando, o orador 
criticou a atitude do Governo Municipal de continuar majorando a tarifa do transporte 
coletivo. O oitavo orador, vereador Júnior Ribeiro, afirmou que, em função do 
reajuste da tarifa do transporte coletivo, intensificaria a fiscalização e a cobrança da 
qualidade de serviços prestados pelas empresas de ônibus. O orador destacou a 
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necessidade de a Casa dar uma resposta à sociedade quanto ao reajuste da tarifa, 
sugerindo ao presidente da Comissão de Transporte, Viação e Obras Públicas que 
visitasse as garagens das empresas e os terminais, com o propósito de cobrar dos 
empresários a melhoria nos serviços de transporte coletivo. O orador parabenizou a 
Chapa 2 por ter vencido a eleição no bairro Mauazinho, bem como o vereador 
Joãozinho Miranda pelo seu aniversário. Em Questão de Ordem, o vereador Arlindo 
Júnior destacou o aniversário do bairro Japiim no último fim de semana e 
parabenizou o ex-vereador Irailton Sena pela festa realizada no local. O vereador 
parabenizou, também, o vereador Joãozinho Miranda pelo seu aniversário. Em 
Questão de Ordem, o vereador Mário Frota convocou os membros da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação para participar de uma reunião, logo após a sessão 
plenária. O Presidente reforçou a convocação feita pelo vereador Mário Frota aos 
membros da comissão supracitada. O nono orador, vereador Rosivaldo Cordovil, 
questionou a qualidade do transporte coletivo de Manaus e convidou todos os 
presentes para a audiência pública que seria realizada naquele dia, às catorze horas, 
com a participação do senhor Pedro Carvalho, Diretor-Presidente da SMTU, o qual 
prestaria esclarecimentos sobre a planilha de custos que havia motivado o aumento 
da tarifa, bem como sobre a qualidade dos serviços prestados aos usuários do 
sistema. O décimo orador, vereador Professor Samuel, questionou o desserviço 
prestado pela empresa Manaus Ambiental na cidade de Manaus e informou que, em 
função disso, ingressaria com uma ação coletiva na Justiça contra a citada empresa e 
em favor das famílias prejudicadas pelo rompimento de uma adutora na Rua das 
Flores. Em Questão de Ordem, o vereador Waldemir José informou que, em 
companhia dos vereadores Professor Bibiano e Rosi Matos, esteve no Ministério 
Público e na Defensoria Pública, bem como que este último órgão havia se 
comprometido a fazer um levantamento dos danos causados aos moradores da Rua 
das Flores e adjacências, por conta do rompimento da adutora, com o fito de fazer a 
defesa tanto coletiva quanto individual daquelas pessoas. Sugeriu, ainda, que o 
Ministério Público firmasse um Termo de Ajuste de Conduta com a empresa Manaus 
Ambiental, a fim de evitar outros sinistros como o ocorrido na supracitada rua. O 
décimo primeiro orador, vereador Joãozinho Miranda, falou sobre o aumento da 
tarifa do transporte coletivo na cidade de Manaus, ressaltando a polêmica em torno do 
assunto e a necessidade de pautar o reajuste pelos dados da planilha de custos do 
sistema. O orador informou que havia apresentado projeto de lei relativo à 
obrigatoriedade da cessão gratuita de ônibus, por parte das empresas de transporte 
coletivo, para atender a cortejos fúnebres, eventos culturais e esportivos em Manaus. 
Finalizando, o orador pediu o apoio dos parlamentares para a aprovação da matéria.  
O décimo segundo orador, vereador Wilker Barreto, falou sobre o reajuste da tarifa 
do transporte coletivo, salientando que, mesmo sendo uma medida impopular, o 
aumento era necessário e que fora concedido bem abaixo da inflação. O orador 
destacou, ainda, que os cálculos para o reajuste da tarifa foram baseados na planilha 
elaborada pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. Em Questão de 
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Ordem, o vereador Luís Alberto Carijó convidou os vereadores e os membros da 
Comissão da Revisão do Regimento Interno para participar de uma reunião, às oito 
horas, no dia seguinte, no plenário Adriano Jorge. O Presidente passou os trabalhos 
para a ORDEM DO DIA. Na PAUTA, foi aprovado o Parecer Favorável da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 027/2013, de 
autoria da vereadora Glória Carratte, subscrito pelo vereador Luiz Alberto Carijó, 
que “Dispõe sobre as implicações de academias de exercícios físicos em praças e 
parques no município de Manaus”. O supracitado projeto foi encaminhado à 
Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Foi retirado de pauta, por conta da 
ausência do autor, o Projeto de Lei n. 021/2013, de autoria do vereador Massami 
Miki, que “Dispõe sobre a inclusão de mochila como item do kit escolar dos alunos do 
ensino fundamental da rede municipal de ensino, a ser fornecida pela Administração 
Municipal e dá outras providências”. Foi concedido pedido de vistas, solicitado pelo 
vereador Elias Emanuel, do Projeto de Lei n. 232/2011, de autoria do vereador Elias 
Emanuel, que “Torna obrigatório que as Unidades Básicas de Saúde e Centros de 
Idosos façam acompanhamento de idosos através de profissionais especializados em 
Gerontologia no âmbito do município de Manaus”. Foi concedido pedido de vistas, 
solicitado pelo vereador Isaac Tayah, do Projeto de Lei n. 132/2012, de autoria do 
vereador Marcel Alexandre, que “Dispõe sobre a instalação de semáforos 
antiapagão, no âmbito do município de Manaus, e dá outras providências”. Foi 
aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao 
Projeto de Lei n. 163/2012, de autoria do vereador Mário Bastos, subscrito pelos 
vereadores Mário Frota e Felipe Souza, que “Dispõe sobre a fixação de placa 
indicativa de preferência dos pedestres nas entradas e saídas de garagens e 
estacionamentos de veículos automotores e dá outras providências”. O supracitado 
projeto foi encaminhado à Comissão de Transporte, Viação e Obras Públicas. Foi 
aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Transporte, Viação e Obras Públicas 
ao Projeto Substitutivo n. 001/2013, de autoria da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação, aos Projetos de Lei n. 004/2013, de autoria do vereador Wilker 
Barreto, n. 010/2013, n. 011/2013 e n. 012/2013, de autoria da vereadora Socorro 
Sampaio, e n. 034/2013, de autoria do Executivo Municipal, que “Proíbe a utilização 
de artifícios pirotécnicos nas áreas internas de bares, restaurantes, boates, casas de 
shows ou estabelecimentos similares e dá outras providências”. O supracitado projeto 
foi encaminhado à Comissão de Turismo, Indústria e Comércio. Foi aprovado o 
Parecer Favorável da Comissão de Saúde ao Projeto de Lei n. 156/2011, de autoria 
do vereador Marcel Alexandre, que “Dispõe sobre a capacitação dos servidores das 
escolas e das creches do município de Manaus para a prestação de primeiros 
socorros”. O supracitado projeto foi aprovado em primeira discussão e encaminhado 
à segunda discussão na forma da lei. Foi aprovado o Parecer Favorável da 
Comissão de Transporte, Viação e Obras Públicas ao Projeto de Emenda à Loman 
n. 005/2012, de autoria do vereador Gilmar Nascimento, cuja ementa era: 
“Acrescenta-se o art. 208-A e Parágrafo Único na Lei Orgânica do Município de 
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Manaus – que trata do serviço de transporte individual de passageiros e dá outras 
providências”. O supracitado projeto foi aprovado em primeira discussão e 
encaminhado à segunda discussão na forma da lei. Em Questão de Ordem, o 
vereador Júnior Ribeiro pediu preferência de votação para a Moção n. 203/2013 e 
para a Indicação n. 384/2013. Em Questão de Ordem, o vereador Felipe Souza 
pediu preferência para as Indicações n. 386 e 387/2013. O Presidente solicitou à 
Diretoria Legislativa que tomasse providências quanto aos pedidos dos vereadores. 
Foram aprovadas as Moções n. 188, 181, 180, 173, 165, 159, 160, 161, 162, 163, 
164 e 191/2013, de autoria do vereador Amauri Colares; n. 203/2013, de autoria do 
vereador Júnior Ribeiro; n. 201, 151, 152 e 194/2013, de autoria da vereadora 
Professora Therezinha Ruiz, sendo a última subscrita pelo vereador Sildomar 
Abtibol; n. 197, 147, 176 e 177/2013, de autoria do vereador Reizo Castelo Branco; 
n. 195/2013, de autoria do vereador Marcel Alexandre, subscrita pelo vereador 
Isaac Tayah; n. 178/2013, de autoria da vereadora Vilma Queiroz; n. 189 e 120/2013, 
de autoria do vereador Carlos Alberto, subscritas pelo vereador Luiz Alberto 
Carijó; n. 158/2013, de autoria do vereador Francisco da Jornada; n. 154/2013, de 
autoria do vereador Isaac Tayah; n. 168/2013, de autoria do vereador Professor 
Samuel; n. 185/2013, de autoria do vereador Álvaro Campelo; n. 183/2013, de 
autoria da vereadora Professora Jacqueline; e n. 196/2013, de autoria do vereador 
Rosivaldo Cordovil. Foram deferidas as Indicações n. 366/2013, de autoria do 
vereador Marcel Alexandre; n. 386 e 387/2013, de autoria do vereador Felipe 
Souza; e n. 384/2013, de autoria do vereador Júnior Ribeiro. O Presidente reiterou 
a convocação feita aos membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 
assim como o convite feito para a reunião da Comissão de Transporte, Viação e 
Obras Públicas, que aconteceria às catorze horas no plenário Adriano Jorge, para 
discutir a questão do reajuste da tarifa do transporte coletivo. Nada mais havendo 

a tratar, o Presidente encerrou a sessão às dez horas e trinta e três minutos. E, 
para que conste, eu, ............................................... (Ana Maria dos Santos Rocha), 
lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada nos termos do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus. 
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