
 

 

ESTADO DO AMAZONAS 

Câmara Municipal de Manaus 

LEGISLATURA 2013 A 2016 

 1

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 5/3/2013 
Reunião Ordinária do dia 4 de março de 2013 

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

 
 
No dia quatro de março do ano de dois mil e treze, às nove horas e doze 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 João Bosco 
Gomes Saraiva, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), e, 
eventualmente, pelos vereadores Luís Augusto Mitoso Júnior, do Partido Social 
Democrático (PSD), e Maria do Socorro Sampaio Moura da Fontoura, do Partido 
Progressista (PP), tendo esta última vereadora também secretariado os trabalhos. 
PRESENTES, ainda, os vereadores Francisco Plínio Valério Tomaz, Ednailson Leite 
Rozenha e José Mário Frota, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB); 
Carlos Alberto de Castro Almeida, do Partido Republicano Brasileiro (PRB); 
Therezinha Ruiz de Oliveira, do Democratas (DEM); Francisco do Nascimento 
Gomes, Luís Hiram Moraes Nicolau 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); Reizo Felício da Silva 
Castelo Branco Maués, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB); David Valente Reis, 
do Partido Social Democrata Cristão (PSDC); 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 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, 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). LICENCIADO o vereador Fabrício Silva Lima, do PRTB, na 
forma do art. 54, § 3.º, da Loman. JUSTIFICADA a ausência dos vereadores 
Sildomar Abtibol, do PRP, conforme Memorando n. 022/2013 – GVSA; Isaac Tayah, 
do PSD, de acordo com o Memorando n. 0013/2013 – GVIT; Marcel Alexandre da 
Silva, do PMDB, conforme Memorando n. 010/2013 – GVMA; Maria Jacqueline 
Coelho Pinheiro, do PPS, de acordo com o Memorando n. 007/2013 – GVJP; e 



 

 

ESTADO DO AMAZONAS 

Câmara Municipal de Manaus 

LEGISLATURA 2013 A 2016 

 2

Rosilene da Silva Souza, do PT, conforme Memorando n. 019/2013 – GVRM. 
Havendo quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o Presidente, 
vereador Bosco Saraiva, declarou aberta a reunião e a secretária, vereadora Socorro 
Sampaio, leu a Ata da sessão ordinária do dia vinte e sete de fevereiro do ano em 
curso. O Presidente passou os trabalhos para o PEQUENO EXPEDIENTE. A 
primeira oradora, vereadora Glória Carratte, falou sobre as fiscalizações feitas pelo 
Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran/AM) em relação à Lei 
Seca, destacando que a prioridade do governador Omar Aziz era atender bem e 
priorizar vidas. A oradora comunicou que apresentaria uma moção de parabenização 
ao novo Diretor-Presidente do Detran, Leonel Feitoza, informando que o mesmo havia 
entregado a carteira de habilitação e que já estava matriculado para fazer o curso no 
referido órgão, como qualquer cidadão comum. O Presidente pediu à vereadora 
Glória Carratte autorização para subscrever a supracitada moção, destacando que o 
novo Diretor-Presidente do órgão faria uma administração profícua. O Presidente 
elogiou o governador Omar Aziz pela escolha do nome de Leonel Feitoza para dirigir 
o Detran. Em Questão de Ordem, o vereador Roberto Sabino pediu para subscrever 
a moção de parabenização ao novo Diretor-Presidente do Detran, parabenizando-o 
pelo reconhecimento e pela humildade de ter se inscrito no curso, como qualquer 
cidadão comum. Em Questão de Ordem, o vereador Luiz Alberto Carijó 
parabenizou o governador Omar Aziz pela escolha do novo Diretor-Presidente do 
Detran, bem como o senhor Leonel Feitoza pelo cargo assumido. O vereador 
destacou a atitude do ex-vereador ao entregar a carteira de habilitação e matricular-se 
no curso. Em Questão de Ordem, o vereador Francisco Gomes também pediu para 
subscrever a moção de autoria da vereadora Glória Carratte e desejou uma 
administração eficaz ao novo Diretor-Presidente do Detran, Leonel Feitoza. 
Ressaltou, ainda, a atitude exemplar do referido diretor ao entregar os seus 
documentos para que os procedimentos legais fossem efetivados. Em Questão de 
Ordem, o vereador Luís Mitoso parabenizou a vereadora Glória Carratte pelo 
assunto abordado da tribuna, bem como o ex-vereador Leonel Feitoza pelo cargo 
assumido, enfatizando que o mesmo faria uma bela administração no Detran. Em 
Questão de Ordem, o vereador Hiram Nicolau parabenizou a vereadora Glória 
Carratte e pediu permissão para subscrever a moção de parabenização ao novo 
Diretor-Presidente do Detran. Também destacou a lição de humildade dada pelo 
senhor Leonel Feitoza ao se inscrever no curso e parabenizou o governador Omar 
Aziz pela escolha feita. Em Questão de Ordem, o vereador Gilmar Nascimento 
pediu autorização para subscrever a moção de parabenização ao novo Diretor-
Presidente do Detran e parabenizou o governador Omar Aziz pela escolha do nome 
de Leonel Feitoza para ocupar aquele cargo. Em Questão de Ordem, o vereador 
Wilker Barreto enfatizou a indicação acertada do ex-vereador Leonel Feitoza para 
assumir o cargo de Diretor-Presidente do Detran, destacando as medidas já adotadas 
pelo titular, como a intensificação das blitzen da Lei Seca. Em Questão de Ordem, o 
vereador Marcelo Serafim parabenizou o governador Omar Aziz pela nomeação do 
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novo Diretor-Presidente do Detran, Leonel Feitoza, e pediu para subscrever a moção 
de parabenização ao titular do órgão. Elogiou as medidas adotadas pelo Detran/AM 
para aplicar as determinações da Lei Seca, destacando o número de motoristas 
autuados e carros apreendidos por irregularidades. Em Questão de Ordem, a 
vereadora Professora Therezinha Ruiz parabenizou o ex-vereador Leonel Feitoza 
pela indicação ao cargo de Diretor-Presidente do Detran e desejou sucesso ao 
mesmo, afirmando o compromisso do titular do órgão com a população. Em Questão 
de Ordem, o vereador Walfran Torres informou que o PTC subscreveria a moção de 
parabenização de autoria da vereadora Glória. Registrou, ainda, o exemplo dado pelo 
ex-vereador Leonel Feitoza ao se inscrever para fazer o curso. Em Questão de 
Ordem, o vereador Rosivaldo Cordovil informou que, como líder do PTN, também 
iria subscrever a moção de parabenização ao novo Diretor-Presidente do Detran. 
Parabenizou o governador Omar Aziz pela indicação do nome do ex-vereador Leonel 
Feitoza para o cargo. Em Questão de Ordem, a vereadora Socorro Sampaio pediu 
para subscrever a moção de parabenização ao novo Diretor-Presidente do Detran, 
Leonel Feitoza, parabenizando-o e desejou-lhe sucesso. Finalizando, parabenizou o 
Governador do Estado pela escolha. Em Questão de Ordem, o vereador Álvaro 
Campelo parabenizou o governador Omar Aziz pela indicação do nome do ex-
vereador Leonel Feitoza para o cargo de Diretor-Presidente do Detran. O vereador 
pediu ao supracitado diretor mais rigor nas blitzen, visto que Manaus estava entre as 
cidades com o maior número de vítimas fatais no trânsito. Concluindo, falou sobre o 
julgamento de um motorista por homicídio doloso em Manaus, informando que o 
mesmo ocorreria no próximo dia cinco de abril. O segundo orador, vereador Arlindo 
Júnior, informou que já havia protocolizado uma moção de parabenização ao novo 
Diretor-Presidente do Detran, Leonel Feitoza, e parabenizou o governador Omar Aziz 
pela escolha. Parabenizou, ainda, o ex-vereador Mário Bastos por sua nomeação 
como Ouvidor do Estado, comunicando que havia feito uma moção de parabenização 
ao mesmo. O orador informou que daria entrada num requerimento, solicitando uma 
audiência pública para homenagear a Escola de Samba Aparecida, campeã do 
carnaval em Manaus. O terceiro orador, vereador Roberto Sabino, parabenizou o 
ex-vereador Mário Bastos pelo cargo assumido e desejou-lhe uma boa administração 
à frente da Ouvidoria do Estado. O orador falou sobre as constantes fugas de presos 
nas penitenciárias da cidade, cobrando das autoridades competentes punição severa 
aos culpados por aquilo. O quarto orador, vereador Professor Samuel, informou à 
vereadora Glória Carratte que já havia subscrito a moção de parabenização ao novo 
Diretor-Presidente do Detran. O orador elogiou as medidas adotadas pelo prefeito 
Arthur Neto e pelo Secretário Municipal de Educação, Pauderney Avelino, para 
implementar o projeto alimentar da merenda escolar na rede municipal de educação. 
O quinto orador, vereador Massami Miki, pediu à vereadora Glória Carratte para 
subscrever a moção de parabenização ao novo Diretor-Presidente do Detran, Leonel 
Feitoza. O orador informou que estava dando entrada num projeto de lei referente ao 
cadastro prévio dos consumidores para a aquisição, no comércio local, de balanças 
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analíticas, de precisão eletrônica e digitais na cidade de Manaus. O sexto orador, 
vereador Waldemir José, falou sobre a falta de bibliotecas nas escolas da rede 
municipal de educação. O orador solicitou ao prefeito Arthur Neto que reabrisse a 
Escola Municipal João Bosco Pantoja, bem como que enviasse um cronograma das 
construções das bibliotecas nas escolas. Concluindo, o orador destacou a meta 
exigida pela Lei n. 12.244 quanto ao número de bibliotecas na cidade. O sétimo 
orador, vereador Rozenha, falou sobre os eventos que seriam realizados na Casa 
em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Prosseguindo, o orador citou 
histórias de mulheres que foram vítimas de cirurgias estéticas mal-sucedidas, 
realizadas pelo cirurgião Carlos Jorge Cury. O orador solicitou à vereadora Professora 
Jacqueline que convidasse a senhora Dóris Areal, paciente do supramencionado 
médico, a vir a Casa contar a sua experiência, para que o seu testemunho servisse de 
exemplo para outras mulheres. O oitavo orador, vereador Mário Frota, falou sobre o 
deficit deixado pela administração municipal anterior e sobre as denúncias contra a 
Manausprev. Ressaltou que já havia ido ao Ministério Público do Estado e ao Tribunal 
de Contas para que os mesmos apurassem as supostas irregularidades. Em Questão 
de Ordem, o vereador Waldemir José pediu ao vereador Mário Frota e aos demais 
vereadores da base aliada do prefeito o apoio para os requerimentos de sua autoria, 
que visavam à investigação e à apuração dos gastos da gestão municipal anterior e 
ao acesso ao relatório desses gastos. O nono orador, vereador Marcelo Serafim, 
dirigindo-se ao vereador Waldemir José, informou que, até aquele momento, o 
prefeito Artur Neto não tinha recebido, de forma sólida, o referido relatório. Em 
seguida, falou sobre o tema abordado pelo vereador Rozenha, em relação à senhora 
Dóris Areal. O orador convidou todos os presentes para participar da audiência 
pública, que seria realizada, às catorze horas, para discutir a revalidação dos 
diplomas médicos expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras. O 
décimo orador, vereador Professor Bibiano, comunicou o agendamento de uma 
reunião no Ministério Público, no próximo dia cinco, a respeito do deficit de trezentos 
e cinquenta milhões de reais gerados aos cofres da prefeitura. O orador informou, 
ainda, que iria requerer, junto ao Tribunal de Contas do Estado, os documentos 
necessários para que fosse realizada uma análise da prestação de contas julgadas. 
Encerrando, o orador solicitou à Prefeitura de Manaus o envio dos documentos 
referentes à dívida deixada pela administração municipal anterior no valor de 
trezentos e cinquenta milhões de reais. O décimo primeiro orador, vereador Dr. 
Gomes, falou sobre o trabalho realizado pelo Secretário Estadual de Saúde, Wilson 
Alecrim, a respeito do mutirão de cirurgias realizadas no interior do Amazonas. O 
vereador Luís Mitoso assumiu a direção dos trabalhos. A décima segunda 
oradora, vereadora Socorro Sampaio, elogiou a postura do prefeito Artur Neto em 
relação aos critérios de segurança que seriam adotados para a liberação da praia da 
Ponta Negra.  Encerrando, a oradora lembrou as solicitações feitas, por intermédio de 
requerimentos, no período em que fora presidente da Comissão de Serviço Público, 
referentes à adoção de medidas preventivas para o uso da supracitada praia. O 
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décimo terceiro orador, vereador Francisco da Jornada, elogiou a iniciativa do 
governador Omar Aziz em nomear o ex-vereador Leonel Feitoza para o cargo de 
Diretor-Presidente do Detran. O orador destacou a inauguração, na última sexta-feira, 
da Creche Municipal Maria Ferreira Bernardes, localizada no conjunto Fazendinha, no 
bairro Cidade Nova. A vereadora Socorro Sampaio assumiu a direção dos 
trabalhos. O décimo quarto orador, vereador Luís Mitoso, parabenizou o 
Procurador do Ministério Público, Nicolau Libório, pelo apoio prestado ao futebol 
amazonense e informou que havia feito uma moção de parabenização ao mesmo pelo 
lançamento do livro Lembranças do Futebol e da Rádio do Amazonas. Encerrando, o 
orador falou sobre o Dia Municipal de Prevenção e Combate ao Bullying Escolar, 
comemorado no dia primeiro de março. O vereador Bosco Saraiva reassumiu a 
direção dos trabalhos. A décima quinta oradora, vereadora Professora Therezinha 
Ruiz, ressaltou a implantação do projeto Alimentar na rede municipal de ensino, 
parabenizando o Chefe do Executivo Municipal e o Secretário Municipal de Educação 
pelo trabalho desenvolvido. A oradora informou que havia dado entrada numa 
indicação a fim de que o Executivo Municipal buscasse recursos, junto a Caixa 
Econômica, para a construção de casas populares destinadas aos funcionários 
públicos da rede municipal de ensino. O décimo sexto orador, vereador Wilker 
Barreto, falou sobre o aumento da tarifa do transporte coletivo e sobre as constantes 
ameaças de greve dos rodoviários, cobrando dos órgãos competentes celeridade na 
análise das denúncias feitas pelos empresários em relação ao pagamento de propina 
ao Sindicato dos Rodoviários. Em Questão de Ordem, o vereador Waldemir José 
comunicou a Casa que havia dado entrada num projeto de lei para tornar obrigatório, 
em caso de greve dos rodoviários, a liberação da catraca nos ônibus. Em Questão de 
Ordem, o vereador Wilker Barreto disse que apoiava a iniciativa apresentada pelo 
vereador Waldemir José e ressaltou que o objetivo da greve, quando não era pelo 
interesse do trabalhador, era justamente de parar a cidade. O vereador salientou a 
possibilidade, em caso de greve, de os ônibus não saírem das garagens porque os 
trabalhadores estavam sendo usados como massa de manobra. O décimo sétimo 
orador, vereador Rosivaldo Cordovil, solicitou aos órgãos competentes a adoção 
urgente de medidas quanto à ameaça de greve dos rodoviários na cidade de Manaus. 
O Presidente solicitou o retorno ao plenário dos vereadores que estavam em seus 
gabinetes, comunicando que, após o Pequeno Expediente, daria início à Ordem do 
Dia. O décimo oitavo orador, vereador Elias Emanuel, pediu ao Presidente que 
fosse otimizado um horário para que a Comissão de Revisão do Regimento Interno 
pudesse se reunir para elaborar o cronograma de trabalho, eleger o presidente e o 
relator da citada comissão. O orador falou, ainda, sobre o deficit de trezentos e 
cinquenta milhões de reais deixados pela administração municipal anterior. O orador 
falou sobre a inauguração de mais uma creche feita pelo prefeito Arthur Neto e sobre 
o curso de Cuidador de Idoso oferecido pela Fundação Dr. Thomas, parabenizando a 
senhora Marta Moutinho Cruz pelo trabalho realizado à frente da citada instituição. O 
décimo nono orador, vereador David Reis, falou sobre a ação de combate à dengue 
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na Comunidade Ouro Verde, realizada pela Prefeitura de Manaus, na última quinta-
feira, a qual fora resultado de uma solicitação sua ao Executivo Municipal. Registrou, 
ainda, que a Prefeitura de Manaus havia anunciado a recuperação das ruas do bairro 
São Jorge. Encerrando, abordou os problemas do transporte coletivo da cidade. O 
Presidente passou os trabalhos para a ORDEM DO DIA. Em Questão de Ordem, o 
vereador Everaldo Farias pediu que fosse retirado de pauta os projetos de sua 
autoria, relativos à iluminação pública e à adoção de medidas de segurança para 
pedestres nas proximidades de estabelecimentos de ensino. Em Questão de Ordem, 
o vereador Elias Emanuel pediu preferência de votação para a Moção n. 079/2013 e 
a retirada de pauta do Projeto de Lei n. 034/2011, de sua autoria. O Presidente 
informou que foram retirados de pauta os projetos solicitados pelos vereadores 
Everaldo Farias e Elias Emanuel. Em Questão de Ordem, a vereadora Vilma 
Queiroz pediu preferência para os Requerimentos n. 0514, 0386, 0387, 0413, 0412 e 
0334/2013, assim como para a Indicação n. 0051/2013. O Presidente informou que 
havia uma solicitação feita pela vereadora Vilma Queiroz para que fosse retirado de 
pauta o Projeto de Lei n. 134/2012. Em Questão de Ordem, a vereadora Vilma 
Queiroz confirmou a solicitação. O Presidente comunicou a retirada de pauta, a 
pedido da autora, do Projeto de Lei n. 134/2012, de autoria da vereadora Vilma 
Queiroz. Em Questão de Ordem, o vereador Luiz Alberto Carijó informou que a 
Comissão Especial de Revisão do Regimento Interno iria se reunir no dia seguinte, às 
oito horas, no plenário, com o objetivo de realizar a escolha do presidente e do relator 
da comissão, para que o presidente escolhido pudesse instalar oficialmente a citada 
comissão. Em Questão de Ordem, o vereador Luiz Mitoso pediu preferência para a 
Moção n. 084/2013. Em Questão de Ordem, o vereador Arlindo Júnior pediu 
preferência para as Moções n. 077 e 078/2013. Em Questão de Ordem, o vereador 
Waldemir José solicitou o retorno para a pauta dos Requerimentos n. 175, 005 e 
278/2013, de sua autoria, destacando o término do prazo dos pedidos de vistas feitos 
das referidas proposituras.  Concluindo, solicitou preferência para o Requerimento n. 
0528/2013. O Presidente solicitou aos vereadores que pediram vistas de proposituras 
nas reuniões anteriores que as devolvessem à Mesa Diretora, a fim de cumprir os 
preceitos regimentais. Em Questão de Ordem, o vereador Wilker Barreto pediu ao 
Presidente que solicitasse à Diretoria Legislativa o agendamento da data para 
realização da audiência referente à questão do aeroclube de Manaus. O Presidente 
solicitou à Diretoria Legislativa que tomasse as devidas providências quanto à 
solicitação feita pelo vereador Wilker Barreto. Em Questão de Ordem, o vereador 
Gilmar Nascimento pediu preferência para requerimento de sua autoria, que 
convidava todos os candidatos ao cargo de reitor da Universidade Federal do 
Amazonas a comparecer a Casa para debater suas propostas e o impacto da 
substituição do vestibular pelo Enem. Finalizando, solicitou à Mesa Diretora que fosse 
feita uma consulta para saber a disponibilidade dos candidatos para comparecer a 
Casa. O Presidente elogiou a iniciativa do vereador Gilmar Nascimento e informou ao 
mesmo que tinha todo apoio da Mesa Diretora para a realização daquele evento. Em 
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Questão de Ordem, o vereador Mário Frota falou sobre a importância da audiência 
pública que seria realizada na Casa, às quatorze horas, para debater a revalidação do 
diploma de medicina expedido por instituições estrangeiras, ressaltando o seu 
posicionamento contrário à revalidação. Em Questão de Ordem, o vereador Marcelo 
Serafim convidou os vereadores, em especial os membros da Comissão de Saúde, 
para a audiência pública que discutiria a revalidação do diploma do curso de medicina 
expedido por instituições de ensino superior estrangeiras, informando a participação 
do Conselho Regional de Medicina, do Sindicato dos Médicos, demais autoridades da 
área médica da cidade de Manaus e representantes do setor no Brasil. Em Questão 
de Ordem, o vereador Francisco da Jornada pediu preferência para as Moções n. 
0075 e n. 0074/2013. Em Questão de Ordem, o vereador Luiz Alberto Carijó falou 
sobre o perigo da revalidação do diploma do curso de medicina sem os critérios 
necessários, como ocorria em outros países. O orador alertou a população quanto 
àquilo, tendo em vista a carência de médicos e profissionais da área de saúde no 
interior do Amazonas. Finalizando, elogiou o presidente da Comissão de Saúde pela 
iniciativa de debater o assunto. O Presidente enfatizou o nível do bom debate e das 
discussões na Casa, salientando as questões mais importantes à vida da cidade. Em 
Questão de Ordem, o vereador Roberto Sabino destacou a necessidade de 
discussão da política nacional do Governo Federal com todos os governos estaduais 
e municipais, com o propósito de criar mais cursos de medicina no Brasil. Em 
Questão de Ordem, o vereador Wilker Barreto sugeriu que a bancada federal do 
Amazonas analisasse a possibilidade de obrigar os estudantes de medicina das 
universidades públicas, após a conclusão do curso, a realizar residência na área de 
saúde da família nos municípios do Amazonas. O vereador destacou que tal 
residência seria a forma correta de retribuir ao País a gratuidade de sua formação. 
Concluindo, ressaltou a importância de medidas compensatórias para coibir o deficit 
de profissionais da área de saúde no interior do Estado. Em Questão de Ordem, o 
vereador Marcelo Serafim falou sobre a complexidade do tema abordado pelo 
vereador Wilker Barreto, destacando que o problema da saúde não estava restrito 
somente à falta de médicos e de faculdades, mas que a discussão deveria abordar a 
falta de um plano de cargos, carreira e salários que valorizasse os profissionais da 
área de saúde. Na sequência, foram aprovadas as Moções n. 070/2013, de autoria 
do vereador Isaac Tayah; n. 076/2013, de autoria da vereadora Glória Carratte; e n. 
077/2013, de autoria do vereador Arlindo Júnior. O Presidente informou que as 
moções supracitadas foram juntadas e subscritas por todos os vereadores. Foram 
aprovadas as Moções n. 067 e n. 085/2013, de autoria do vereador Reizo Castelo 
Branco; n. 072/2013, de autoria do vereador Gilmar Nascimento; n. 073, 074 e 
075/2013, de autoria do vereador Francisco da Jornada; n. 084/2013, de autoria do 
vereador Luís Mitoso; n. 068/2013, de autoria do vereador Amauri Colares; n. 078/ 
2013, de autoria do vereador Arlindo Júnior; e n. 079/2013, de autoria do vereador 
Elias Emanuel, subscrita pelo vereador Massami Miki. Em seguida, foi retirado de 
pauta, a pedido do autor, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Everaldo Farias, 
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que “Dispõe sobre a adequação das instalações dos prédios e iluminação pública 
municipal e dá outras providências”. Foi retirado de pauta, a pedido do autor, o 
Projeto de Lei, de autoria do vereador Everaldo Farias, que “Dispõe sobre medidas 
de seguranças para os pedestres, em frente às instituições de ensino público e 
privado de Manaus”. Foi deliberado, tomou o n. 005/2013 e encaminhado à 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação o Projeto de Emenda à Loman, de 
autoria do vereador Mário Frota, que “Acrescenta o inciso II ao parágrafo 1.º, do art. 
84, da Lei Orgânica do Município de Manaus, que trata dos impedimentos para 
contratação com poderes Executivo e Legislativo”. Foi retirado de pauta, a pedido do 
autor, o Projeto de Lei n. 034/2011, de autoria do vereador Elias Emanuel, que 
“Dispõe sobre a obrigatoriedade da fiscalização e providências quanto ao uso das 
vagas reservadas às pessoas com deficiência e/ou com mobilidade reduzida em 
estacionamentos e dá outras providências”. Foi retirado de pauta, a pedido do autor, 
o Projeto de Lei n. 114/2012, de autoria do vereador Mário Frota, que “Dispõe sobre 
a instituição de táxi lotação como transporte alternativo e dá outras providências”. Foi 
retirado de pauta, a pedido da autora, o Projeto de Lei n. 134/2012, de autoria da 
vereadora Vilma Queiroz, que “Dispõe sobre obrigatoriedade da reserva de mesas e 
cadeiras para pessoas com necessidades especiais e mobilidade reduzida em 
eventos públicos, e dá outras providências”. Discutiram o Projeto de Lei n. 242/2010 
os vereadores Mário Frota e Luís Mitoso. De volta do pedido de vistas feito pelo 
vereador Mário Frota, foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Defesa do 
Consumidor ao Projeto de Lei n. 242/2010, de autoria do vereador Luís Mitoso, que 
“Dispõe sobre a concessão de benefícios tributários relativos ao IPTU e ISSQN aos 
que apresentarem projetos de edificação de edifícios-garagem no município de 
Manaus”. O supracitado projeto foi aprovado em primeira discussão e encaminhado 
à segunda discussão na forma da lei. Foi aprovado em segunda discussão o Projeto 
de Emenda à Loman n. 003/2013, de autoria da Mesa Diretora, que “Altera a 
redação do § 2.º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Manaus, que trata da 
Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de Manaus”. Em seguida, foi promulgada a 
Emenda à Loman n. 080/2013, de 4 de março de 2013. Em Questão de Ordem, o 
vereador Mário Frota convocou os membros da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação para uma reunião, após o término da Ordem do Dia, com o propósito de 
examinar um projeto que estava tramitando em regime de urgência. Discutiram o 
Projeto de Lei n. 004/2013 os vereadores Waldemir José, Professor Bibiano, 
Arlindo Júnior, Luiz Alberto Carijó, Gilmar Nascimento, Rozenha, Massami Miki, 
Roberto Sabino, Luís Mitoso, David Reis, Wilker Barreto, Álvaro Campelo, Hiram 
Nicolau e Carlos Alberto. Foi aprovado em segunda discussão o Projeto de 
Emenda à Loman n. 004/2013, de autoria do vereador Wilker Barreto, que “Altera a 
redação do § 1.º e acrescenta o inciso IV ao art. 54 e modifica a redação do art. 55, 
caput, da Lei Orgânica do Município de Manaus, que trata da licença do vereador”. A 
seguir, foi promulgada a Emenda à Loman n. 081/2013, de 4 de março de 2013. 
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Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão às doze horas e 
dezessete minutos. E, para que conste, eu, ............................................... (Elizabeth 
de Oliveira Gomes), 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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