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ATA DA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO AMAZONAS. 4ª SESSÃO LEGISLATIVA. 18ª 

LEGISLATURA. MANAUS, 16 DE OUTUBRO DE 2018. PRESIDENTE: 

DEPUTADO DAVID ALMEIDA. 
 

Às nove horas e vinte e cinco minutos do dia dezesseis de outubro do ano dois mil e dezoito foram 

abertos os trabalhos sob a Presidência do parlamentar DAVID ALMEIDA, com as presenças em 

plenário dos deputados: Abdala Fraxe, Adjuto Afonso, Alessandra Campêlo, Augusto Ferraz, 

Belarmino Lins, Cabo Maciel, Carlos Alberto, Dermilson Chagas, Francisco Souza, Josué Neto, José 

Ricardo, Luiz Castro, Mário Bastos, Orlando Cidade, Ricardo Nicolau, Sabá Reis, Serafim Corrêa, 

Sidney Leite, Sinésio Campos e Vicente Lopes, sendo que os deputados: doutor Gomes, Platiny Soares 

e Wanderley Dallas, tiveram suas faltas justificadas através dos memorandos nºs: 84, 75 e 145/18, 

respectivamentep. Não havendo EXPEDIENTE a relatar, na Fase Preliminar dos Trabalhos o 

deputado Vicente Lopes assumiu a direção da Mesa dos trabalhos. Com a palavra o tribuno 

David Almeida anunciando que todas as datas-bases dos servidores já foram pagas e pagará o 

retroativo de 2017 em novembro, anunciou também que iria pagar no referido mês a metade do 13º 

salário e o reajuste do vale-alimentação para os efetivos e comissionados, informou, ainda, que 

brevemente as sessões plenárias serão transferidas para o auditório Belarmino Lins enquanto o 

plenário Ruy Araújo estiver em reforma, no ensejo, ressaltou que ações de sua gestão à frente deste 

Poder refletiam o equilíbrio financeiro e competência administrativa; após voltou a dirigir os 

trabalhos. Na sequência o parlamentar Cabo Maciel denunciando o prefeito de Eirunepé por estar 

prejudicando os policiais militares daquela cidade, comunicou entrar com uma ação no Ministério 

Público para investigar a movimentação dos policiais nesta época de eleição a pedido do prefeito e 

alertou o governador acerca desse movimento injusto e oportunista. A seguir o deputado Luiz Castro 

pediu que fosse feito um minuto de silêncio ao ex-deputado Rafael Faraco falecido no último domingo, 

ao que foi atendido pelo Presidente da Casa. Em outro tema, denunciou uma notícia falsa envolvendo o 

candidato a vice-governador Carlos Alberto que foi ligado a um líder comunitário pertencente a uma 

facção criminosa, solicitou que o povo ficasse atento em relação as “fake news”. Neste momento o 

tribuno Carlos Alberto assumiu a presidência da Mesa. Continuando o parlamentar Sabá Reis 

alertou para a possibilidade de o viaduto próximo à rodoviária voltar a abrigar imigrantes. Em outro 
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assunto, parabenizou os policiais pela atuação durante o assalto à casa loteria. Em seguida o deputado 

Augusto Ferraz manifestou sua preocupação com a falta de investimentos no setor primário para que 

o estado produzisse alimentos e deixasse de importar, por exemplo, banana de Roraima e milho de 

Porto Velho. Na sequência o tribuno Sidney Leite denunciou a falta de transparência na prefeitura de 

Alvarães. Em outro tema, criticou novamente a falta de pagamento às empresas médicas por parte do 

governo do Amazonas e a ameaça que os funcionários recebiam de demissão caso o governador não 

fosse reeleito, também pediu ações enérgicas para que o governo cumprisse as emendas impositivas. 

Após o parlamentar José Ricardo registrou que hoje era dia de Santa Edwiges, padroeira dos 

endividados, e de São Geraldo Magela, padroeiro dos injustiçados. Em outros assuntos, solidarizou-se 

com o professor Paulo Monte da UFAM que foi agredido por manifestar seu ponto de vista político na 

sala de aula, parabenizou os professores pelo seu dia e questionou a substituição do Secretário de 

Educação por conta da falta de continuidade das políticas já implantadas, e, ainda, informou ter 

encaminhado expediente à SEDUC pedindo explicações sobre as metas do Plano Nacional de 

Educação. A seguir o deputado Serafim Corrêa atendo-se ao modelo energético brasileiro que 

causava um impacto desproporcional ao meio ambiente, sugeriu ao novo Presidente mais 

investimentos em energia eólica e solar. Continuando o tribuno Josué Neto cumprimentou os idosos 

presentes e lembrou de suas ações parlamentares voltados para os mesmo como a indicação ao então 

governador Eduardo Braga para criação da UNATI. Em outro tema, rebateu as críticas feitas pelo 

deputado Cabo Maciel acerca da movimentação de policiais no município de Eirunepé, denunciou que 

a esposa de um vereador de Eirunepé, policial, recebia o bolsa-família. Após o parlamentar Sinésio 

Campos discursando sobre uma Mensagem Governamental obrigando a Petrobrás a pagar imposto 

sobre o gás, opinou ser favorável pois o gás era muito caro no Amazonas e a Petrobrás não pagava 

tributos. Em Comunicação de Liderança os deputados: David Almeida repercutindo o aumento do 

gás de cozinha no estado, pediu que o povo refletisse acerca da escolha do novo governador e 

Presidente, no ensejo, anunciou não apoiar nenhum candidato e condenou os que estavam divulgando, 

nas redes sociais, falas suas descontextualizada e alertou que a população precisava investigar as 

propostas dos candidatos para poder votar; Alessandra Campêlo informou que o TJAM concedeu 

uma liminar suspendendo a Lei sobre os cartórios aprovada por este Poder com uma emenda do 

deputado Platiny Soares, sob a alegação de que a emenda teria sido enviada pelo TJAM e esclareceu 

que juntamente com seus pares Luiz Castro e José Ricardo sempre estiveram com a razão ao 

questionar a referida emenda. Neste momento o deputado Carlos Alberto explicou que não haveria 
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Grande Expediente por conta da Sessão Especial logo a seguir. Na Ordem do Dia, foi anunciada a 

Pauta constante dos Projetos de: Lei Complementar nº 06/18, oriundo da Mensagem 

Governamental nº 93/18 (em terceiro dia); Resolução Legislativa nº 14/18, do deputado Mário 

Bastos “Concede a Medalha Ruy Araújo ao Magistrado Paulo Fernando de Britto Feitoza”; Lei nºs: 

138/18, do tribuno Josué Neto “Concede o Título de Cidadão do Amazonas ao delegado de policia, 

doutor Danilo Bacarin Silva”; 142, 161/18, da deputada Alessandra Campêlo “Concede o Título de 

Cidadã do Amazonas à delegada de policia civil Débora Cristina Pereira Mafra”; “Concede o Título de 

Cidadão do Amazonas ao Desembargador Délcio Luís Santos”; 162/18, oriundo da Mesa Diretora 

“Altera a Lei nº 4.521, de 1º de novembro de 2017, na forma que especifica (Reajusta o vencimento 

dos servidores efetivos e aposentados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas”; Resolução 

Legislativa nº 16/18, oriundo da Mesa Diretora “Altera os valores de vale-alimentação aos 

servidores efetivos e comissionados e do vale-medicamento aos servidores aposentados da Assembleia 

Legislativa do Estado do Amazonas” (todos em primeiro dia). A seguir foram deferidos os 

requerimentos nºs: 7121 do deputado Carlos Alberto, Moção de Parabenização à doutora Leda 

Mara Albuquerque empossada no cargo de Procuradora-Geral de Justiça; 7122 e 7123 do 

parlamentar Adjuto Afonso, à Câmara Municipal e à Prefeitura Municipal de Boca do Acre, pelos 

128 anos em 22.10; 7124 ao 7129 do tribuno Mário Bastos, à Manaus Luz, SSP, quatro à Prefeitura 

Municipal de Autazes; 7130 ao 7135 do deputado Cabo Maciel, ao governo do estado do Amazonas; 

7136 ao 7145 do parlamentar David Almeida, à SEMINF. Nada mais ocorrendo,                            

foi a presente encerrada e convocada uma ESPECIAL para logo a seguir. 

Eu,........................................................................................................, lavrei esta ATA.//////////////////////// 

                                                                                                                           Presidente   

 

 

                                                                                                                       Secretário 

 


