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ATA DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

LEGISLATURA. MANAUS, 23 DE OUTUBRO DE 2018. PRESIDENTE: 

DEPUTADO DAVID ALMEIDA. 
 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e três 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, Doutor Gomes, Francisco Souza, Josué Neto, José 

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

Sidney Leite, Sinésio Campos, Vicente Lopes e Wanderley Dallas, sendo que o deputado Platiny 

Soares teve sua falta justificada através do memorando nº 81/18. Não havendo EXPEDIENTE a 

relatar, na Fase Preliminar dos Trabalhos o deputado Cabo Maciel denunciando que a SEAD não 

providenciou o pagamento dos policiais e bombeiros militares promovidos no último dia 21 de 

setembro, lembrou que a folha fechou dia 12 de outubro e nenhum salário foi reajustado de acordo 

com a nova patente, apelou ao governo que efetivasse os pagamentos com as promoções. Em outro 

tema, informou que as obras da estrada de Novo Remanso estavam paradas há mais de 30 dias e que 

neste final de semana irá “in loco” fiscalizar. Neste momento o presidente David Almeida informou 

da reunião Ordinária Compensatória à tarde e também a entrega da medalha do Mérito Legislativo 

Educacional, bem como que hoje votarão o Projeto de Resolução reajustando o vale-alimentação dos 

servidores comissionados e efetivos em cem reais, e a partir de janeiro reajustará o beneficio em 100 

reais e, ainda que hoje estará em Brasília para pedir junto ao STF o adiamento do julgamento do 

recurso do quadro suplementar dos servidores públicos do estado do Amazonas. Após o tribuno 

Serafim Corrêa repercutiu a entrevista divulgada em âmbito nacional com o Instituto do Petróleo 

alegando que o governador do estado estava inviabilizando a comercialização de gás no estado, daí 

apelar ao governo que revisse a situação, pois o estado estava afastando os investidores. Continuando 

o parlamentar Sidney Leite ressaltando que a homenagem de hoje com a entrega da Medalha do 

Mérito Legislativo Educacional era um reconhecimento do trabalho excepcional desempenhado pelos 

profissionais da educação, afirmou que iria levar para o Congresso Nacional o compromisso de 

valorizar a educação, principalmente os professores, opinou que o futuro governador deverá garantir a 



2 

 

 

universalidade do ensino no estado, com uma merenda de qualidade e regionalizada, e finalizando, 

agradeceu à Mesa por permitir a entrega de uma Medalha tão importante. Com a palavra o deputado 

Sinésio Campos condenando a atuação de alguns candidatos que faziam do debate exemplificando o 

candidato a governador do estado que não compareceu ontem ao debate, pediu que os candidatos 

apresentassem suas propostas para que a população analisasse e opinou que fugir do debate era ato 

covarde. Em seguida o tribuno José Ricardo parabenizando Manaus por seus 349 anos, criticou o 

prefeito que não cuidava da cidade e oferecia um péssimo transporte coletivo, como também não 

incentiva a preservação do meio ambiente, todavia, destacou o trabalho realizando pela CNBB que 

lutava pela igualdade e pela vida, e, mencionou que os militantes do senhor Bolsonaro difundiam nas 

redes sociais mentiras que fomentavam o ódio e apregoavam a desigualdade. Transpostos os 

Trabalhos ao Grande Expediente. Em Comunicação de Liderança o parlamentar José Ricardo 

condenou a volta da ditadura no Brasil e advogou a favor da democracia e sugeriu que o estado tivesse 

políticas públicas de valorização à vida. Após o deputado Serafim Corrêa atendo-se aos rumos da 

campanha eleitoral no Amazonas e no Brasil, afirmou que não havia uma discussão sobre a 

Previdência Social e existia uma proliferação do ódio, repudio as declarações do parlamentar Flávio 

Bolsonaro acerca do STF. Em aparte os tribunos: José Ricardo concordou com as palavras do 

orador e também condenou a atitude do STF ao ficar calado acerca das declarações do filho de 

Bolsonaro e afirmou que o Parlamento deveria defender a democracia; Sinésio Campos parabenizando 

o orador por ter sido um dos melhores prefeitos de Manaus pediu que os próximos prefeitos olhassem 

pela orla da cidade. Reavendo a palavra o orador exibiu um vídeo em homenagem ao aniversário de 

349 anos de Manaus. Na Ordem do Dia foi anunciada a Pauta constante dos seguintes Projetos 

de: Lei nº: 163/18, do deputado Dermilson Chagas; Resolução Legislativa nº 17/18, oriundo da 

Mesa Diretora (ambos em terceiro dia); Lei nºs: 151/18, da deputada Alessandra Campêlo; 155/18, 

do tribuno Josué Neto; 158/18, do parlamentar José Ricardo (estes em segundo dia); de Resolução 

Legislativa nº 19/18, oriundo da Mesa Diretora “Concede a Medalha do Mérito Legislativo 

Educacional professora Ignês de Vasconcelos Dias aos profissionais de educação que indica” (este em 

primeiro dia). A seguir foram aprovados os requerimentos nºs: 7222 e 7223 dos deputados: 

Abdala Fraxe e David Almeida solicitam dispensa de Interstício para o Projeto de Resolução 

Legislativa 17/18, “Altera os dispositivos que especifica a Resolução Legislativa 469, de 19/03/2010 – 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e dá outras providências” e 

Regime de Urgência para o Projeto de Resolução Legislativa nº 19/18, “Concede a Medalha do 
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Mérito Legislativo Educacional professora Ignês de Vasconcelos Dias aos profissionais de educação 

que indica”, ambos da Mesa Diretora; e deferidos os de nºs: 7224 do deputado doutor Gomes, 

Moção de Aplausos à Prefeitura de Manaus por ocasião do aniversário da cidade em 24.10; 7225 e 

7226 da parlamentar Alessandra Campêlo, à UFAM e UEA, ao governo do Amazonas; 7227 ao 

7229 do deputado Cabo Maciel, ao Prefeito de Manaus e ao governador do Amazonas; 7230 ao 7235 

do tribuno David Almeida, à SEMINF; 7236 ao 7242 do deputado Adjuto Afonso, Moção de 

Parabenização aos hospitais: Check Up, HUGV, Santa Júlia, Adventista, Conselho Regional de 

Medicina, pela passagem do dia do médico em 18.10 e pela posse da nova gestão 2018-2023 ocorrido 

em 01.10.2018; e à SRMM; indo às Comissões Técnicas da Casa o Projeto de Lei do deputado 

José Ricardo “Concede o Titulo de Cidadão do Amazonas ao senhor Dori Carvalho, ator e escritor, e 

dá outras providências”. A seguir foram aprovadas as ATAS das sessões: 93ª à 97ª Ordinárias; e 

78ª Especial. Em Discussão Geral e Votação Única foi aprovado o Projeto de 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. A matéria recebeu emenda da Mesa Diretora”. Com Parecer 

Conjunto das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de Finanças Públicas; e de Obras, 

Patrimônio e Serviços Públicos; Favorável ao projeto, juntamente com emenda apresentada. (Relator: 

Deputado Abdala Fraxe); para discutir o deputado David Almeida explicou que a Resolução em 

pauta reajustava cem reais no vale-alimentação dos servidores agora em novembro e cem reais a contar 

a partir de janeiro, como também concedia os vales alimentação extras de final de ano. Em Discussão 

e Votação em 1º Turno foi aprovado Projeto de Resolução Legislativa nº 17/18, oriundo da Mesa 

Diretora “Altera os dispositivos que especifica da Resolução Legislativa n. 469, de 19 de março de 

2010 – Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e dá outras 

providências” (Composição da Mesa Diretora). Com Pareceres Favoráveis da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação e da Comissão Especial (Relator: Deputado Belarmino Lins). Em 

Discussão Geral e Votação Única, foram aprovados os Projetos de: Resolução Legislativa nº 

19/18, oriundo da Mesa Diretora “Concede a Medalha do Mérito Legislativo Educacional 

“Professora Ignês de Vasconcelos Dias” aos profissionais de educação que indica”. Com Parecer 

Favorável das Comissões de Constituição, Justiça e Redação (Relator: Deputado Abdala Fraxe) Lei nº 

162/18, oriundo da Mesa Diretora “Altera a Lei n. 4.521, de 1º de novembro de 2017, na forma que 

especifica (Reajusta o vencimento dos servidores efetivos e aposentados da Assembleia Legislativa do 
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Estado do Amazonas)”. Com Parecer Conjunto Favorável das Comissões de Constituição, Justiça e 

Redação; de Finanças Públicas; e de Obras, Patrimônio e Serviços Públicos (Relator: Deputado Sabá 

Reis); tendo os tribunos: Ricardo Nicolau pedido esclarecimentos sobre o Projeto; David Almeida 

explicou que o Projeto pagava o retroativo da data-base de 2017; Belarmino Lins também pediu 

explicações; David Almeida voltou a informar que o Projeto apenas autorizava o pagamento da 

diferença da data-base dos servidores no ano de 2017, para verificar a possibilidade de em janeiro de 

2019 a data base de 2016 que até agora não foi paga; 34/17, do deputado Sidney Leite “Dispõe sobre 

a criação de núcleos de terapia ocupacional dentro das escolas públicas de ensino do estado do 

Amazonas”. Com Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação (Relator: 

Deputado Serafim Corrêa); de Finanças Públicas (Relator: Deputado Adjuto Afonso); de Educação 

(Relator: Deputado doutor Gomes); e de Saúde e Previdência (Relator: Deputado Dermilson Chagas); 

12/18, do deputado doutor Gomes ”Institui, no Estado do Amazonas, a Semana Estadual do uso 

racional de medicamentos”. Com Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e 

Redação (Relator: Deputado Luiz Castro); de Finanças Públicas (Relatora: Deputada Alessandra 

Campêlo); e de Saúde e Previdência (Relator: Deputado Dermilson Chagas); sendo retirados de 

pauta devido a ausência dos autores os Projetos de Lei nºs: 192/17, da deputada Alessandra 

Campêlo; e 206/17, do tribuno Augusto Ferraz. Em apreciação a Pauta II e em Discussão Geral e 

Votação Única foi aprovada a Redação Final dos Projetos de: Resolução Legislativa nº 16/18, 

oriundo da Mesa Diretora; Resolução Legislativa nº 17/18, oriundo da Mesa Diretora; Resolução 

Legislativa nº 19/18, oriundo da Mesa Diretora; Lei nºs: 162/18, oriundo da Mesa Diretora; 

34/17, do deputado Sidney Leite; 12/18, do tribuno doutor Gomes. Na sequência foram 

Promulgados os seguintes Projetos de: Lei nºs: 199/16, do deputado David Almeida “Dispõe sobre 

os serviços comerciais de tosa e banho em animais domésticos, de pequeno, médio e grande porte no 

estado do Amazonas”, sob o nº 4.667/18; 32/18, do tribuno José Ricardo “Declara o Movimento 

Comunitário Vida e Esperança – MCVE como utilidade pública”, sob o nº 4.668/18; 113/18, do 

deputado Belarmino Lins “Declara como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do estado do 

Amazonas, o evento cultural popular a festado do sol, no município de Lábrea”, sob o nº 4.669/18; 

75/17, do parlamentar Sidney Leite “Proíbe o uso de gases inflamáveis para preenchimento de 

balões destinados ao uso recreativo ou decorativo no estado do Amazonas”, sob o nº 4.670/18; 81/17, 

do deputado Luiz Castro “Dispõe sobre a notificação compulsória da neoplasia maligna no âmbito 

do estado do Amazonas, e dá outras providências”, sob o nº 4.671/18; 187/17 do parlamentar David 
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Almeida “Institui o Dia do Adventista no estado do Amazonas”, sob o nº 4.672/18; de Resolução nºs: 

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. A matéria recebeu emenda da Mesa Diretora”, sob o nº 675/18; 17/18, oriundo 

da Mesa Diretora  “Altera os dispositivos que especifica da Resolução Legislativa n. 469, de 19 de 

março de 2010 – Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e                   

dá outras providências”, sob o nº 676/18; e 19/18, oriundo da Mesa Diretora “Concede a        

Medalha do Mérito Legislativo Educacional “Professora Ignês de Vasconcelos Dias” aos profissionais 

de educação que indica”, sob o nº 678/18. Nada mais ocorrendo, foi a presente encerrada                           

e convocada a reunião Ordinária Compensatória para hoje, às quatorze horas. 

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

                                                                                                                  

                                                                                                                        Presidente   

 

 

                                                                                                                  Secretário 

 


