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retroagindo seus efeitos financeiros a partir de 28.05.2015.
Palácio Antônio Martins, 15 de junho de 2015.

Deputado Jalser Renier Padilha 
Presidente

Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra
1º Secretário

Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 100/2015-DGP
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, em 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE
 Art. 1° CONSIDERAR justificadas as faltas pelos servidores 
no período de 08 à 12 de junho de 2015, por motivo de falta de energia 
no prédio, em conformidade com o que dispõe o art. 40, parágrafo único 
da Lei Complementar n.° 053 de  31 de dezembro de 2001.
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos à partir de 08 de junho de 2015.

Palácio Antônio Martins, 15 de junho de 2015.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÕES DE AFASTAMENTOS

R E S O L U Ç Ã O Nº 211/2015
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, no 
uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com a Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento da servidora MARÍLIA 
APARECIDA GOMES DE SOUZA Matrícula 1376 para viajar com destino 
a cidade de São Paulo - SP, no período de 22.06 a 01.07.2015, com a finalidade 
tratar de assuntos inerentes às atividades funcionais, a serviço deste Poder.
               Palácio Antônio Martins, 17 de Junho de 2015

Deputado JALSER RENIER PADILHA
Presidente

Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA
1º Secretário

Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO
2º Secretário

ATOS ADMINISTRATIVOS
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - RESOLUÇÕES

ERRATA
 RETIFICAMOS, na seção Atos Administrativo – Resolução 
da Mesa – referente à Resolução nº 0071/15, publicada no Diário da 
Assembleia, edição nº 2070 de 03 de junho de 2015, devido à incorreção 
de nome a ser sanada.

Onde se lê: 
 “Art. 1º CONCEDER à servidora ANA RAFAELA DE 
SOUZA HERMOGENES, matrícula 08924, 180 (cento e oitenta) 
dias consecutivos de licença maternidade, no período de 23.04 a 
19.10.2015”.

Leia-se:
 “Art. 1º CONCEDER à servidora ANA RAFAELA DE 
SOUZA HERMOGENS, matrícula 08924, 180 (cento e oitenta) 
dias consecutivos de licença maternidade, no período de 23.04 a 
19.10.2015.”

Palácio Antônio Martins, 03 de junho de 2015.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 099/2015-DGP
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, 
de conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE:
 Art. 1º DESIGNAR a servidora Andressa Suelma de 
Brito Germano, matrícula 16281, Gerente da Folha de Pagamento, 
para responder interinamente pela Diretoria de Gestão de Pessoas, 
no período de 28.05 a 13.06.2015, considerando o afastamento da 
titular Benvinda Thomé Avelino para a cidade de São Paulo-SP, no 
período de 28.05 a 06.06.2015, para tratar de assuntos inerentes a 
esta Casa Parlamentar, bem como no período de 09 a 13.06.2015, 
para participar da XIX Conferência da UNALE, na cidade de 
Vitória-ES.
 Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
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ATOS LEGISLATIVOS
INDICAÇÕES
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ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA
ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA QUADRINGENTÉSIMA SEXTA 
SESSÃO ORDINÁRIA DO QUADRAGÉSIMO NONO PERÍODO 
LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA.
Às nove horas do dia dezesseis de junho de dois mil e quinze, no Plenário 
desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima quadringentésima 
sexta Sessão Ordinária do quadragésimo nono Período Legislativo da 
sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. 
O Senhor Presidente, Deputado Jalser Renier, solicitou ao Senhor 
Primeiro-Secretário, Deputado Naldo da Loteria, proceder à verificação 
de quórum. Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus e em 
nome do povo roraimense, o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão 
e solicitou ao Senhor Segundo-Secretário, Deputado Francisco Mozart, 
fazer à leitura da Ata da Sessão anterior, a qual foi lida e aprovada na 
íntegra. Prosseguindo, solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder 
à leitura do Expediente. RECEBIDO DOS DEPUTADOS: Projeto de 
Resolução Legislativa s/nº, de 03/06/15, dos Deputados Soldado 
Sampaio, Oleno Matos, Evangelista Siqueira, Valdenir Ferreira e Odilon 
Filho, que institui a Política de Qualidade na Gestão Pública e dá outras 
providências; Proposta de Emenda Constitucional s/nº, de 03/06/15, do 
Deputado Oleno Matos e outros, que adita e altera dispositivos 
normativos no texto constitucional vigente; Indicação s/nº, de 15/06/15, 
do Deputado Oleno Matos, indicando a adesão do Estado de Roraima 
ao Convênio ICMS 16, de 22/04/15, do Conselho Nacional de Política 
Fazendária – CONFAZ; Projeto de Lei s/nº, de 15/06/15, do Deputado 
Oleno Matos, que institui, no Calendário Oficial do Estado de Roraima, 
a Semana Estadual da Pessoa com Deficiência; Requerimento s/nº, de 
15/06/15, do Deputado Jânio Xingú, requerendo o encaminhamento de 
Pedido de Informações ao Secretário de Estado da Cultura sobre a Casa 
da Cultura ‘”Madre Leotávia Zoller”; Memorando nº 53, de 08/06/15, 
do Deputado Evangelista Siqueira, informando a sua ausência no Estado, 
no período de 10 a 12 do corrente mês; Memorando nº 052, de 15/06/15, 
do Deputado Marcelo Cabral, informando sua ausência nas Sessões nos 
dias 16, 17 e 18 do corrente mês. RECEBIDO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DE RORAIMA: Ofício nº 174, de 11/06/15, do Ministério 
Público de Roraima, Procuradoria-Geral de Justiça, requisitando 
informações e cópia do processo respeitante à sabatina do Senhor 
Ubirajara Riz Rodrigues para o cargo de Presidente da Junta Comercial. 
DIVERSOS: Ofício Circular nº 011, de 01/06/15, do Sindicato dos 
Profissionais de Enfermagem de Roraima – SINDPRER para a Deputada 
Lenir Rodrigues e Deputado Jalser Renier, comunicando que a categoria 
deliberou pela aceitação da Proposta Governamental, de modo que seja 
respeitado o acordo quanto à Greve Geral da Enfermagem e aguardam 
oficialização; Ofício Circular nº 001, de 30/04/15, do Instituto de 
Previdência do Estado de Roraima – IPER, solicitando relação de 
servidores cedidos e afastados, para realização de auditoria; Ofício nº 
098, de 10/06/15, da Secretaria de Estado do Planejamento e 
Desenvolvimento – SEPLAN para o Presidente da Comissão Mista de 
Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle, Deputado 
Coronel Chagas, em resposta ao Ofício 030/15, conforme anexo; Ofício 
nº 164, de 12/06/15, da Superintendência Regional de Roraima – 
CAIXA, notificando Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento 
Geral da União; Ofício nº 018, de 10/06/15, da Câmara dos Deputados, 
Gabinete do Deputado Carlos Andrade, solicitando a disponibilização 
do Plenário desta Casa Legislativa para a realização de Audiência 
Pública a ser realizada no dia 26/06/15, às 14h30min, para discutir sobre 
o Sistema Elétrico no Estado de Roraima, conforme requerimento anexo. 
RECEBIDO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO: Ofício nº 
147/15/PRESI/TCERR, em resposta à solicitação feita por meio do of/
presi/sl/080/15, desta Casa de Leis. GRANDE EXPEDIENTE: A 
Senhora Deputada Lenir Rodrigues, primeiramente, ressaltou a 
importância da participação da Delegação de Roraima na Conferência 
da UNALE, tendo em vista a formação continuada dos Parlamentares. 
Continuando, parabenizou a atuação dos servidores desta Casa, que 
teriam se destacado naquele evento. Falou que a participação dos 
Parlamentares de Roraima contribuiu para o fortalecimento do 
Parlamento Amazônico e destacou a eleição de alguns Deputados 
roraimenses para composição deste Parlamento e da Diretoria da 
UNALE. Para finalizar, elogiou também a participação dos servidores 
desta Casa nos eventos paralelos à Conferência e agradeceu ao Senhor 
Presidente a oportunidade de estarem naquele importante evento 
nacional. O Senhor Deputado Brito Bezerra, inicialmente, parabenizou 
os Deputados e os servidores que participaram da XIX Conferência da 
UNALE. Em seguida, ressaltou a importância do pronunciamento do 
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 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário proceder à leitura da 
Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário (Izaías Maia) – (Lida a Ata).
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Coloco em 
discussão a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores 
Deputados que queira discuti-la, coloco-a em votação. A votação será 
simbólica: os Deputados que forem favoráveis permaneçam como 
estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
leitura do Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário, Deputado (Naldo da 
Loteria) - O Expediente consta do seguinte, Senhor Presidente: 
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS:
 Memorando nº 047/15, de 28/04/15, do Deputado Jorge 
Everton, comunicando ausência na Sessão Ordinária no dia 30/04/15.
 Memorando nº 057/15, de 29/04/15, da Deputada Lenir 
Rodrigues, comunicando ausência na Sessão no dia 30 de abril do 
corrente ano.
 Projeto de Resolução Legislativa nº 006/15, que “Dispõe 
sobre a Política de Segurança da Informação no Âmbito dos Sistemas 
de Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima e dá 
outras providências”.
 DIVERSOS:
 Ofício nº 0772, de 27/04/15, da Secretária de Estado do 
Trabalho e Bem-Estar Social – SETRABES, solicitando informações 
acerca do andamento do Projeto de Lei referente à criação e 
normatização do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso de Roraima 
– FEDIRR, que acompanhou a Mensagem Governamental nº 64, de 
10/12/14.
 Carta Convite, de 27/04/15, do Núcleo de Jovens e 
Adolescentes Indígenas do Município de Alto Alegre, Região do 
Taiano, convidando o Presidente desta Augusta Casa a participar do 
I Encontro de Jovens e Adolescentes Indígenas, que ocorrerá nos dias 
15 e 16 de maio do corrente ano.
 O Senhor Primeiro-Secretário (Naldo da Loteria) – Senhor 
Presidente, era o que constava no Expediente.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Solicito ao 
Senhor Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores 
inscritos para o Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário (Naldo da Loteria) – Senhor 
Presidente, não há oradores inscritos para o Grande Expediente
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Não havendo 
oradores inscritos para o Grande Expediente e não havendo quórum 
para a votação de matérias constantes na pauta da Ordem do Dia, 
transferimos a Ordem do Dia para a Sessão do dia 05 de maio do 
corrente ano. Passaremos agora para o Expediente de Explicações 
Pessoais.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Senhor Presidente, 
gostaria de solicitar a Vossa Excelência que mandasse constar em Ata 
a falta dos colegas que não estão cumprindo com seus deveres, para 
colocar falta àqueles que não estiverem de Resolução. O parlamento 
precisa da maioria para que a gente possa deliberar as matérias e os 
colegas não estão prestigiando e nem cumprindo com seus deveres, 
participando das Sessões. Obrigado.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Deputado 
Gabriel, está registrado seu pedido, mas, existe uma lista de presença, 
que é assinada pela Mesa, e naturalmente os que não constam nela 
estarão recebendo falta. Existem casos de Deputados que estão no 
Estado visitando suas bases e comunicam sua ausência, e isso é lido 
sempre no expediente, assim como, há Deputados de Resolução, 
enviados para fora do Estado.
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira – Senhor 
Presidente, gostaria apenas de aproveitar o ensejo para parabenizar as 
meninas da taquigrafia, pois domingo é dia do Taquígrafo e gostaria de 
parabenizar a todas pelo bonito trabalho que prestam aqui nesta Casa. 
Dizer que vocês prestam um serviço relevante ao Estado de Roraima 
no registro de toda a história deste poder, que, por sinal, é a história de 
Roraima. Parabéns e obrigado.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – E, não havendo 
mais nada a tratar, dou por encerrada a Sessão e convoco outra para o 
dia 05 de abril, à hora regimental. Registraram a presença, no painel, 
os Senhores Deputados: Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Coronel 
Chagas, Evangelista Siqueira, Francisco Mozart, Gabriel Picanço, 
George Melo, Izaías Maia, Masamy Eda, Naldo da Loteria, Odilon 
Filho, Oleno Matos, Soldado Sampaio e Valdenir Ferreira.

Governador do Estado do Espírito Santo, Paulo Artung e do Ministro 
Marco Aurélio Mello, que destacaram que a riqueza de um Estado não 
consiste apenas em seus recursos financeiros, mas, também, nos 
investimentos maciços feitos na educação, uma vez que, segundo eles, 
a educação é a responsável pela formação de bons gestores e 
indispensável para o desenvolvimento da Nação. Continuando, 
manifestou sua satisfação com a atuação da Governadora do Estado 
que, em poucos meses de governo, tem investido maciçamente na 
educação roraimense. Ao prosseguir, parabenizou o Deputado Gabriel 
Picanço, que foi eleito tesoureiro do Parlamento Amazônico, como 
também os Deputados Naldo da loteria, Coronel Chagas, Lenir 
Rodrigues e Aurelina Medeiros, eleitos para fazer parte do Parlamento. 
Destacou, também, o novo Presidente da UNALE, Deputado Sandro 
Locutor, do Espírito Santo. Finalizando, manifestou satisfação por ter 
sido eleito membro da UNALE e colocou seu mandato à disposição 
daquele parlamento, de modo que se trabalhem os projetos importantes 
para este Estado. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente anunciou, 
para a pauta da Ordem do Dia, discussão e votação do Projeto de Lei 
nº 007/15, que “Dispõe sobre a adoção das cores oficiais na pintura de 
prédios públicos e dá outras providências”, de autoria do Deputado 
George Melo; do Projeto de Lei nº 023/15, que “Permite, no âmbito do 
Estado de Roraima, a realização de eventos denominados rodeios, 
vaquejadas e corridas de cavalos”, de autoria do Deputado Marcelo 
Cabral; do Projeto de Lei nº 068/12, que “Garante a realização do teste 
do coraçãozinho (exame de oximetria de pulso) em todos os recém-
nascidos, nos berçários das maternidades da rede hospitalar do Estado 
de Roraima”, de autoria dos Deputados Gabriel Picanço e Soldado 
Sampaio; do Projeto de Lei nº 027/14, que “Dispõe sobre a realização 
de blitz no território estadual e dá outras providências”, de autoria do 
Deputado Mecias de Jesus; e do Projeto de Decreto Legislativo nº 
017/15, que “Aprova a indicação do Senhor Alysson Roger Soares 
Macedo, indicado para exercer o cargo de Presidente do Instituto de 
Terras e Colonização de Roraima/ITERAIMA”. Em seguida, o Senhor 
Presidente suspendeu a Sessão para que as Comissões em conjunto 
pudessem emitir Parecer aos referidos projetos. Após o tempo 
necessário, o Senhor Presidente reabriu a Sessão e solicitou ao Senhor 
Primeiro-Secretário proceder à leitura do Projeto de Lei nº 068/12. 
Colocado em discussão e votação, o Projeto foi aprovado por 18 votos 
favoráveis e nenhum contrário. Prosseguindo, o Senhor Presidente 
solicitou que ao Senhor Primeiro-Secretário, proceder à leitura do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 017/15, o qual, colocado em discussão 
e votação, foi aprovado por 18 votos favoráveis e nenhum contrário. 
Após, informou que os demais projetos constantes na pauta foram 
transferidos para a próxima Sessão. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: a 
Senhora Deputada Angela À. Portella convidou os Membros da 
Comissão de Defesa dos Direitos da Família, da Mulher, da Criança, 
do Adolescente, do Idoso e de Ação Social para reunião às 15h. E, não 
havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente encerrou a Sessão e 
convocou outra para o dia 17 de junho, à hora regimental. Registraram 
presença, no painel, os Senhores Deputados: Angela Á. Portella, 
Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Guerra, Dhiego Coelho, 
Evangelista Siqueira, Francisco Mozart, Gabriel Picanço, George 
Melo, Izaias Maia, Jalser Renier, Jânio Xingú, Jorge Everton, Lenir 
Rodrigues, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Oleno 
Matos, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.
Aprovada em: 17/06/2015

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2392ª SESSÃO, EM 30 DE ABRIL DE 2015.

49º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.
=   ORDINÁRIA   =

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS
(Em exercício)

 Às nove horas do dia trinta de abril de dois mil e quinze, 
no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
trecentésima nonagésima segunda Sessão Ordinária do quadragésimo 
nono período legislativo da sétima Legislatura da Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Solicito ao 
Senhor Primeiro-Secretário que proceda à verificação de quórum.
 O Senhor Primeiro-Secretário (Naldo da Loteria) - Senhor 
Presidente, há quórum regimental.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) - Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a Sessão. 
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federal; a Governadora, na estadual e a Prefeita na municipal. Se não 
atender financeiramente, pelo menos tem que conversar, porque muitas 
vezes passo com a minha câmera e vejo os funcionários protestando 
pacificamente nessa tribuna do povo em frente à Assembleia. Não me 
refiro aqui a secretário ou a diretor, porque da mesma forma que digo 
na televisão, digo aqui. Porque eles são só emissários do governo, quem 
resolve é o Governador ou a Prefeita.Esse negócio de mandar secretário 
conversar com a classe de funcionários é conversa para boi dormir. 
Assim como é conversa para boi dormir, quando você tenta falar com 
uma autoridade e a secretária pega seu telefone, endereço, mas, quando 
você vira as costas, ela joga tudo fora. Então, as pessoas têm que ter 
caráter, seja homem ou mulher, porque na hora que você entra num cargo 
público, num cargo político, senador, prefeito, deputado, seja lá o que 
for, tem a obrigação de receber o povo, não somente abraçar e beijar 
no período eleitoral. Essa é a pior covardia que pode existir. Então, eu 
quero pedir, não só dos parlamentares da oposição ou situação, que 
ajudemos funcionários públicos chegarem até a autoridade maior. O 
Senhor Líder do Governo, Deputado Brito, pode ajudar ou facilitar que 
pelo menos uma comissão ordeira e pacífica chegue até as autoridades, 
porque secretário e assessor não resolve nada e quem tem que resolver 
é a Governadora ou a Prefeita. Primeiro, os políticos eleitos pelo povo, 
seja do Executivo ou do Legislativo Federal, Estadual ou Municipal, 
têm que respeitar o funcionário público porque qualquer estado com 
funcionalismo público bem pago e com trabalho reconhecido pode ter 
certeza que ele pode ir para as manchetes dos jornais e da imprensa do 
País que não irão denegrir o Estado de Roraima. Então, os políticos, 
de uma forma geral, devem ajudar encaminhando para que esses 
funcionários possam chegar até as autoridades.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Oleno Matos. - Gostaria 
de parabenizá-lo por seu pronunciamento, que valoriza os servidores 
públicos e apoia o chamamento dos aprovados nos concursos públicos que 
foram realizados, pois muitos deles não estão só no cadastro de reserva, 
estão aguardando vagas que existem. Quero aproveitar a oportunidade, 
como Vossa Excelência falou dos outros poderes, do legislativo e 
judiciário, mesmo sabendo que o Presidente da Casa já manifestou o 
desejo de, no próximo semestre, iniciar as tratativas quanto à realização 
do próximo concurso público, por isso quero aproveitar a oportunidade 
para lembrar que o concurso que ainda tem um quadro de reserva a ser 
chamado vai se expirar nos próximos meses, e aproveitar a oportunidade 
para que a gente traga para o Plenário o Projeto de Resolução que dispõe 
sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores desta Casa. 
Esse projeto já vem tramitando, esteve próximo de ser votado no final 
do ano passado, mas infelizmente, não aconteceu, mas tem um projeto 
pronto. Uma comissão fez toda uma análise, verificando as vagas que serão 
necessárias, readequando a questão dos vencimentos dos servidores, pois, 
hoje, há uma defasagem muito grande em relação aos demais poderes. 
Por isso aproveito a oportunidade para, conclamar a Mesa Diretora e 
todos os colegas para o mais rápido possível, a gente trazer esse Projeto 
de Resolução para ser apreciado por esse Plenário, até porque ele precisa 
ser aprovado para que a gente fale em concurso público, já que hoje 
esses servidores estão sendo regidos por uma Resolução que não trata 
especificamente do Plano de Cargos, Carreiras e Salários completo. 
Ela pormenoriza cargos, salários e poucas coisas. Ela não traz direitos, 
deveres, não traz o necessário para a gente chamar de um plano de cargos, 
carreiras e salários. Então, aproveito esta oportunidade para, mais uma 
vez, lhe congratular pela fala e reiterar, fazer um adendo nesse pedido, 
incluindo também o Poder Legislativo, no sentido de aprovarmos, o 
mais rápido possível, o nosso Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos 
Servidores da Casa. Obrigado.
 O Senhor Deputado Izaías Maia continua. - Obrigado, 
Deputado Oleno. Aproveitando que estou vendo uma frase muito 
bonita, em uma camisa nas galerias, sobre a semana da água, gostaria 
de dizer que muitos lugares da nossa cidade não têm uma gota de água. 
Falta água na nossa cidade em vários pontos em Boa Vista e não temos 
explicação convincente para isso. Por isso peço ao Deputado Brito, líder 
do governo, que leve essa informação para o Governo do Estado e para 
o pessoal da CAER, pois, em vários pontos da cidade, falta água e o 
povo não tem sequer uma explicação. Se tem problemas, digam qual é 
e busquem a solução, se não tem problemas então expliquem por que 
está faltando água. Mas a água é importante e o respeito ao funcionário 
público mais ainda. Obrigado.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Não havendo mais 
nenhum orador inscrito para o Grande Expediente, passaremos agora 
para a Ordem do Dia.
 Discussão e votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
Complementar n° 006/15, que “Altera e acresce dispositivos normativos 

Ata Sucinta Aprovada em: 05/05/2015

ATA DA 2396ª SESSÃO, EM 12 DE MAIO DE 2015.
49º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER

 Às nove horas do dia doze de maio de dois mil e quinze, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima trecentésima 
nonagésima sexta Sessão Ordinária do quadragésimo nono período 
legislativo da sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado 
de Roraima.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à verificação de quórum.
 O Senhor Primeiro-Secretário Deputado Naldo da Loteria 
- Senhor Presidente, há quórum regimental.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) - Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a Sessão. 
 Convido a Senhora Deputada Lenir Rodrigues para atuar 
como Segunda-Secretária ad hoc.
 Solicito a Senhora Segunda Secretária que proceda à leitura 
da Ata da Sessão anterior.
 A Senhora Segunda-Secretária (Lenir Rodrigues) – (Lida a 
Ata).
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados 
que queira discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica. 
Os Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Deputado Naldo da Loteria 
- O Expediente consta do seguinte, Senhor Presidente: 
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS:
 Memorando nº 034, de 06/05/15, do Deputado Marcelo 
Cabral, informando a sua ausência na Sessão Ordinária do dia 07/05/15.
 Memorando nº 17, de 11/05/15, do Deputado Coronel Chagas, 
comunicando a sua ausência nesta Augusta Casa, no período de 11 e 12 
de maio de 2015. 
 DIVERSOS:
 Ofício Circular nº 006, de 06/05/15, do Sindicato dos 
Profissionais de Enfermagem de Roraima – SINDPRER, para a 
Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado, comunicando 
que a Categoria continuará em Estado de GREVE, caso não haja 
atendimento das Reivindicações ora em pauta.
 Ofício nº 066, de 06/05/15, do Tribunal de Justiça de Roraima, 
encaminhando, em anexo, Certidão de Julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 4284.
 Senhor Presidente, era o que constava no expediente.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para 
o Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Deputado Naldo da Loteria 
– Senhor Presidente, há um orador inscrito para o Grande Expediente, 
o Senhor Deputado Izaías Maia.
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, público em geral, gostaria de chamar 
a atenção, em poucas palavras, para um assunto, porque nós vivemos 
no Estado um momento de discórdia, onde ninguém se entende e as 
greves vão acontecendo porque os funcionários estão com raiva por não 
serem reconhecidos. Eu acho que está na hora dos funcionários serem 
mais respeitados, porque quando o funcionário é respeitado quem ganha 
é o povo,não há radicalismo,porque o trabalhador normalmente exige 
o que é dele, não exige nada mais do que tem direito. Muitas pessoas 
fazem concurso e não são chamadas tanto na esfera federal, estadual e 
municipal. O tempo passa e os concursos perdem a validade, as pessoas 
continuam desempregadas e aqueles que estão trabalhando ganham 
R$ 700,00, enquanto aqueles que fazem parte do grupo do QI – quem 
indica, ganham mais de quatro mil reais. Dessa forma, a pessoa se 
revolta e para, porque o funcionário tem que ser respeitado e muita 
gente só dá valor ao funcionário público quando precisa resolver um 
problema grave e você vai cair na mão dele. Se ele tivesse com salário 
em dia, se o funcionário tiver com um salário digno que dê para ele 
sobreviver, porque todo governante sabe qual o salário que dá para um 
funcionário público viver, ele trabalha mais feliz. Então, e funcionário 
pede e quem tem obrigação de atender é a Presidente, se for na esfera 
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aprovar e fazer com que a Presidente Dilma não vetasse foi mais uma 
demonstração de força do Senador Romero Jucá, mostrando, mais uma 
vez, o quanto ele é importante para o Estado de Roraima. Obrigado.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral – Quero também 
parabenizar o Senador Romero Jucá pelo seu trabalho e dedicação, pelo 
reconhecimento desse pessoal que estão pleiteando entrar no Governo 
Federal através dessa MP 660, e pelo carinho dedicado em resolver 
essa situação desses pais de famílias que vivem aqui e contribuíram 
trabalhando vários anos no antigo Território, que hoje pretendem ser 
servidor federal.
 O Senhor Deputado Naldo da Loteria – Quero parabenizar 
o Senador Romero Jucá e dizer que é uma luta que está iniciando. Essa 
PEC, do jeito que foi aprovada, precisa ainda ser corrigida para que 
realmente venha a atender a todos os ex- funcionários do ex-Território, 
não só os funcionários que estão exercendo o cargo.Se não houver um 
trabalho político, o enquadramento vai ser meramente folclórico. Era 
isso, Senhor Presidente.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Senhor Presidente, 
quero também aqui, de público, parabenizar e reconhecer o empenho do 
Senador Romero Jucá, em torno dessa articulação política da PEC 111, 
depois a PEC 79 e agora a MP 660, que foi sancionada pela Presidente 
Dilma, reconhecendo e contemplando os servidores do ex-Território 
que logo estarão sendo enquadrados como servidores efetivos da União 
à disposição do Governo de Roraima. Isso é saudável, gera emprego, 
gera renda para o nosso Estado. Fico feliz e de antemão quero anunciar 
que amanhã o nosso bloquinho estará apresentando uma Moção de 
Aplausos reconhecendo também os membros da bancada, em especial 
a Senadora Ângela Portela, Luciano de Castro e a Deputada Federal 
Dalva Figueiredo, que foi a percussora. E também incluir nessa Moção 
as entidades que foram de grande relevância como a CUT, Sindicatos, 
e pessoas como o Josias, que estiveram anos e anos em peregrinação 
correndo atrás, articulando, cobrando da nossa bancada a aprovação 
dessa PEC. Então, mais do que justo citar essas pessoas e lideranças 
importantes para que não deixasse o político dormir. A bancada como 
um todo estava lá semanalmente, todas as lideranças cobrando das 
lideranças a aprovação da PEC.
  Quero fazer um adendo, cobrar desses mesmos protagonistas 
da PEC 111, 79 e depois da Medida Provisória, para que dê uma atenção 
especial aos nossos policiais do ex-Território.
 A Lei de remuneração dos policiais do ex-Território, é a mesma 
do Distrito Federal e lá em Brasília eles conseguiram se distanciar em 
Ns gratificações que incorporaram.Hoje um soldado da Polícia Militar 
de Brasília ganha o dobro do que ganha um soldado da Polícia do ex-
Território. Tentaram colocar algumas emendas para equiparar, fazer 
justiça, mas infelizmente a Presidente Dilma vetou. Mas já há uma 
sinalização muito clara do Ministério do Planejamento em buscar essa 
equiparação. Já pedi o apoio do Senador e que quero me dirigir aos 
Deputados do PMDB, Masamy Eda, Marcelo Cabral e Jorge Everton, que 
busquem junto ao Senador Romero Jucá assim como já mantive contato 
ontem com a Senadora Ângela, também, para que ela também faça um 
esforço para buscar essa equiparação através de outra Medida Provisória 
para os nossos policias militares do ex-Território de Roraima.
 Então, era isso. Parabéns ao Senador Romero Jucá e a toda 
bancada.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) - Em votação a Moção 
de Aplausos ao Senador Romero Jucá.
 A votação será simbólica. Os Deputados que forem favoráveis 
permaneçam como estão.
 Dou por aprovado por unanimidade.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
da Proposta Moção de Pesar nº 005/15, pelo falecimento da Senhora 
Vanda Pinheiro, ocorrido no dia 12 do corrente, nesta capital.
 O Senhor Primeiro-Secretário (Naldo da Loteria) – (Lida a 
Proposta de Moção de Pesar nº 005/15).
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Coloco em discussão 
a matéria. Não havendo quem queira discutir a matéria, em votação.
 Aprovado por unanimidade dos Deputados presentes.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
da Proposta de Moção de Pesar nº 07/15.
 O Senhor Primeiro-Secretário (Naldo da Loteria) – Procedeu 
à leitura da Proposta de Moção de Pesar nº 007/15.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Coloco em discussão 
a matéria. Não havendo quem queira discutir a matéria, em votação.
 Dou por aprovada a Proposta de Moção nº 07/15, por 
unanimidade dos Deputados presentes.
 Como não houve entendimento com relação à evolução do 

à Lei Complementar nº 185, de 15 de setembro de 2011, que dispõe 
sobre a Instituição da Fundação Rio Branco de Educação, Rádio e 
Televisão – FUNDALEGIS, vinculada à Assembleia Legislativa, e dá 
outras providências”, de autoria da Mesa Diretora.
 Discussão e votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 02/15, que “Aprova a indicação do Senhor Rogério 
Martins Campos, para ocupar o cargo de Presidente da Fundação de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima - FEMARH, nos 
termos do art. 33, inciso XVIII, da Constituição do Estado”, de autoria 
da Comissão Especial Externa nº 08/15.
 Proposta de Moção de Pesar nº 05/15, pelo falecimento da 
Senhora Vanda Pinheiro, ocorrido no dia 12 do corrente, nesta Capital.
 Proposta de Moção de Aplausos nº 006/15 ao Senador Romero 
Jucá, pela aprovação da Medida Provisória nº 660, convertida na Lei nº 
13.121, de 8 de maio de 2015, a qual assegura a milhares de servidores 
da administração direta e indireta do ex-Território Federal e atual Estado 
de Roraima, até o ano de 1993, a fazerem opção pelo quadro de pessoal 
em extinção da União.
 Proposta de Moção de Pesar nº 07/15, pelo falecimento do 
Senhor Arnóbio José da Silva, ocorrido no dia 11 do corrente, na cidade 
de São Paulo.
 Requerimento nº 032/15, que “requer a transformação da 
Sessão Plenária do dia 21 de maio, às 10h, em Comissão Geral, para 
receber os membros da Defensoria Pública do Estado de Roraima, pelo 
Dia Nacional do Defensor Público, comemorado dia 19 de maio”.
 Suspendo a Sessão para a realização de uma reunião com os 
demais Parlamentares.
 Reaberta a Sessão.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Dou por reaberta a 
Sessão.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
da Proposta de Moção de Aplausos nº 006/15.
 O Senhor Primeiro-Secretário (Naldo da Loteria) – (Lida a 
Proposta de Moção de Aplauso nº 006/15).
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Coloco em discussão 
a matéria.
 A Senhora Deputada Ângela Á. Portela - É louvável essa 
iniciativa e quero aqui parabenizar e agradecer ao nosso Senador Romero 
Jucá, pois foram anos de luta incansáveis, e ele nunca desistiu. Hoje 
temos a possibilidade de ver três ou quatro mil pais de família, mães de 
famílias do nosso Estado com o emprego garantido de forma estável. 
Então, meus parabéns ao Senador.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Gostaria também de 
apresentar minhas saudações e agradecimentos ao Senador Romero 
Jucá pelo seu empenho, pela brilhante explanação que foi feita pelo 
Josias Licata aqui dentro desta Casa, mas, sobretudo pelo empenho do 
Senador Romero Jucá na aprovação desse importante ponto de equilíbrio 
que acontecerá para o Estado e para aqueles servidores que estavam 
desiludidos em fazerem parte da história e da estrutura do Governo 
Federal. Por essa razão é louvável a apresentação.
 O Senhor Deputado Chico Guerra – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, também quero participar dessa 
discussão e dizer que tenho dito em alguns locais que a maior obra do 
Senador Romero Jucá nesse Estado foi aquele trenzinho de quando ele 
foi governador. Vocês não imaginam a quantidade de pessoas idosas 
que hoje estão aposentadas e que vivem única e exclusivamente por 
conta desse salário da União, que foi dado àquela época quando foi 
feito o reconhecimento. Hoje a gente vê mais um esforço do Senador 
em terminar de completar aquela obra iniciada lá atrás, que é fazer com 
que os servidores do ex-Territóriopassem a ser servidores da União. 
Quero parabenizar nosso Senador e todos aqueles que o ajudaram a 
conseguir essa vitória. Obrigado.
 O Senhor Deputado Oleno Matos– Quero aproveitar essa 
oportunidade para parabenizar o Senador Romero Jucá e não só a ele, 
mas a todos os Deputados e Senadores do nosso Estado que lutaram 
para que ocorresse esse reconhecimento àquelas pessoas como o Senhor 
Josias Licata falou na última Sessão Plenária, àquelas pessoas que 
acreditaram no ex-Território, acreditaram no Estado de Roraima e hoje 
a gente alcança esse reconhecimento e não tenho dúvidas que esse é 
um grande momento e uma grande vitória para todo o Estado. Por isso, 
quero estender essa Moção de Aplausos a todos os que contribuíram 
para que isso viesse a se tornar realidade. Obrigado.
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Senhor Presidente, 
quero parabenizar o Senador Romero Jucá, mostrando mais uma vez 
sua importância no cenário, nacional aprovando uma lei que beneficia 
o Estado de Roraima, porque, Presidente, discursar é fácil, mas 
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Marcelo Cabral, Masamy Eda, Naldo da Loteria, Odilon Filho, 
Oleno Matos, Soldado Sampaio e Valdenir Ferreira.
Ata Sucinta Aprovada em: 13/05/2015

ATAS DAS COMISSÕES
ATA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA FAMÍLIA, 
DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO IDOSO E 
DE AÇÃO SOCIAL, REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2015.
Aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às 
dezesseis horas e vinte minutos, na sala de reuniões nos altos do Plenário 
Deputada Noêmia Bastos Amazonas, nesta Casa Parlamentar, sito à 
Praça do Centro Cívico, 202, reuniu-se, extraordinariamente a Comissão 
de Defesa dos Direitos da Família, da Mulher, da Criança, do 
Adolescente e do Idoso e de Ação Social, sob a Presidência da Senhora 
Deputada Angela Águida Portella (Presidente da Comissão), com a 
presença dos Senhores Deputados Oleno Matos (vice-presidente) e Lenir 
Rodrigues (Membros), ausente os Senhores Deputados Dhiego Coelho 
e Aurelina Medeiros (Membros). Abertura:  Havendo quórum 
regimental, a Senhora Presidente, ao declarar aberta a Reunião, solicitou 
à Secretária desta Comissão proceder à leitura da Ata da Reunião 
anterior. Por requerimento da Senhora Deputada Lenir Rodrigues foi 
dispensada a leitura, tendo em vista a distribuição de cópias, com 
antecedência, a todos os Membros da Comissão, para conhecimento do 
seu teor. Logo após, a Senhora Presidente colocou a Ata em discussão. 
Não havendo nenhuma retificação por parte dos membros, submeteu-a 
a votação, sendo aprovada por unanimidade pelos Senhores Membros 
da Comissão. A Senhora Presidente Angela Águida Portella agradeceu 
a presença de seus nobres Pares, destacando ser esta a primeira reunião 
da Comissão, e sua certeza, de que será desenvolvido um bom trabalho, 
considerando que a Comissão é bastante integrada e pode lançar um 
olhar bem abrangente a vários setores da sociedade. Expediente: A 
Senhora Presidente, Deputada Angela, informou o recebimento de Ofício 
Circular nº 004/2015, da SEJUC/RR solicitando a indicação de 01(um) 
titular e (01) suplente desta Comissão, para compor o Conselho Estadual 
de Defesa dos Direitos da Mulher – CEDDIM. E com relação a este 
ofício circular, já foi providenciado à resposta, e foram indicadas às 
pessoas. Informou ainda, um dos assuntos da pauta do dia e aproveitou 
para desejar as boas vindas ao Professor Flávio...  Deputada Lenir 
Rodrigues (Membro) – Solicitou a Senhora Presidente que informasse 
o nome das pessoas indicadas para conhecimento dos demais Membros 
da Comissão.  Deputada Angela Águida Portella (Presidente) – 
Informou que os nomes indicados foram o da Servidora Antonia Loureto 
Calheiros, que já atuava como Suplente sendo reconduzida, e o da 
Bacharela em Direito Carla Yasmim Dias de Souza, como Titular, mas 
que ficava em aberto para discussão caso não houvesse consenso. 
Deputada Lenir Rodrigues (Membro) – Pediu esclarecimentos dos 
motivos pelos quais elas foram indicadas sem o conhecimento dos 
demais Membros da Comissão. Deputada Angela Águida Portella 
(Presidente) – Falou que elas foram indicadas sem a consulta dos 
Membros da Comissão, por que as indicações foram solicitações feitas 
em medida de urgência e lembrou que com relação à questão da mulher, 
a Deputada, também havia indicado uma Técnica para representar 
alguma coisa sobre a mulher na Secretaria. E, pediu confirmação se 
realmente havia alguma indicação neste sentido. Deputada Lenir 
Rodrigues (Membro) – Afirmou que não era bem assim, a Comissão 
Técnica requereu da Presidência da Casa, nomes de duas pessoas para 
fazerem parte da Comissão Técnica de Enfrentamento à Violência 
Doméstica Familiar, e o Presidente a comunicou que haviam indicado 
o nome dela e o de uma Psicóloga do CHAME. Deputada Angela 
Águida Portella (Presidente) – Perguntou qual entidade e/ou órgão 
público iria representar.  Senhora Deputada Lenir Rodrigues 
(Membro) – Informou que seria a SETRABES, e estaria representando 
a Casa, e que o CHAME tinha direito a indicar duas vagas, sendo que 
haviam recebido um ofício solicitando as indicações, mas que ainda 
não havia sentado com o Presidente para conversar e que ainda não 
fizera as indicações. Deputada Angela Águida Portella (Presidente) 
– Deixou em aberto para o caso dos Colegas quererem mais informações 
sobre os nomes indicados, e se não concordassem, poderiam trocar. 
Deputada Lenir Rodrigues (Membro) – Solicitou à Senhora 
Presidente, que as futuras decisões as quais coubessem à Comissão, 
fossem deliberadas em conjunto com todos os Membros da Comissão 
e que haviam dividido o trabalho na Comissão, e coube a ela a parte da 
mulher, e à Deputada Angela a da Criança e Adolescente, ou melhor, 
com o todo, mas, especificamente, com Criança e Adolescente, o 
Deputado Oleno Matos, ficou com as Pessoas com Deficiência. 

nome do Senhor Rogério. A votação fica para próxima semana.
 Não havendo mais matérias para a Ordem do Dia, passaremos 
para o Expediente de Explicações Pessoais.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues  – Presidente, 
apresentei um Requerimento que a Sessão do dia 21 de maio de 2015, 
fosse transformada em Comissão Geral para receber os Defensores 
Públicos pela passagem do Dia Nacional do Defensor Público, que 
ocorrerá no dia 19 de maio de 2015.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Comunico aos 
Senhores Deputados que, em razão do Deputado George Melo não se 
encontrar em Plenário e ser o líder do G14, e por outras questões internas 
de grupo, nós resolvemos colocar para a próxima semana o nome do 
Senhor Rogério, da FEMARH. 
 A Senhora Deputada Ângela Á. Portela – Comunicando aos 
nobres Deputados que quinta feira, dia 14 nós estaremos realizando 
uma audiência pública para tratar sobre a questão das drogas no nosso 
Estado, combate e diagnóstico.
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira – Só para que nesta 
data é o aniversário do nosso companheiro de luta, Líder do nosso bloco, 
Deputado Soldado Sampaio, Líder do G3, e por isso, quero lembrar da 
sua competência, sua dedicação e luta pela classe trabalhadora. Que 
Deus lhe conceda muitos anos de vida. E gostaria de lembrar também 
que o dia da enfermagem.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) –Também quero 
parabenizar o companheiro Soldado Sampaio, desejando muita saúde, 
sucesso, felicidades ao senhor e toda sua família, especialmente ao seu 
brilhante trabalho prestado nesta Casa.
 E também a não menos importante funcionária Maria Goreth, 
que hoje passa por algumas primaveras. Muito obrigado pelo seu 
trabalho, pelo companheirismo aqui nesta Casa.
 O Senhor Deputado Oleno Matos – Presidente quero 
congratular-me com o Deputado Soldado Sampaio pela passagem do seu 
aniversário e desejar a ele mais sucessos no parlamento. Muita saúde e 
que ele continue sendo esse parlamentar brilhante aqui na nossa Casa 
e o líder do nosso G3 nosso pequeno bloco.
 Aproveitando também para parabenizar a nossa servidora, 
nossa querida amiga, pessoa por quem tenho um imenso carinho e 
admiração e também não poderia deixar de lembrar o dia da enfermagem, 
desses profissionais que nos trazem saúde e que carregam um piano 
maior do mundo. Aqui vai o meu grande abraço a todos eles.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Presidente, quero 
também parabenizar o eminente Deputado Sampaio, a nossa servidora 
Goreth por esse dia tão especial. Que Deus lhe dê muitos anos de vida 
para que possamos comemorar muitas e muitas vezes juntos.
 Também não deixando passar em branco, quero parabenizar 
os enfermeiros pelo dia da enfermagem, aquelas pessoas que lutam para 
diminuir o sofrimento de muitos pacientes dentro dos hospitais, dentro 
dos postos médicos. Obrigado.
 O Senhor Deputado Masamy Eda– Senhor Presidente, só 
para lembrar que às quinze horas a Comissão de Aviação, Transporte 
e Obras, os Deputados Odilon, Oleno, Ângela e Naldo da Loteria, que 
hoje tem reunião com o nosso Secretário de Infraestrutura, Flamarion 
Portela.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Em caráter 
excepcional, por lapso dessa Presidência, nós nos esquecemos de votar 
um Requerimento da Deputada Lenir, que estava na Mesa, e por lapso 
meu acabou não acontecendo.
 Portanto, gostaria de evoluir para que o requerimento fosse 
aprovado em votação simbólica.
 O Requerimento requer que a Sessão do dia 20 de maio, seja 
transformada em Comissão Geral, momento em que esta Casa receberá 
membros da Defensoria Pública do Estado, pela passagem do dia 
Nacional do Defensor Público, que é comemorado no dia 19 de maio.
 Coloco em discussão o Requerimento da Deputada Lenir 
Rodrigues. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. A 
votação será simbólica. Os Deputados que concordam permaneçam 
como estão.
 Dou por aprovado o Requerimento. Portanto, a Sessão do dia 
20 de maio, será transformada em Comissão Geral em comemoração 
ao dia do Defensor Público.
 E, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a Sessão, 
convocando outra para o dia 14 de maio, à hora regimental.
 Registraram a presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Ângela Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Guerra, 
Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Francisco Mozart, Gabriel 
Picanço, Izaías Maia, Jalser Renier, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, 
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não lia o leitor do celular. Com isso, poderia se perceber a dificuldade 
se fosse um cidadão fragilizado que não teria o recurso para pagar uma 
passagem e retornar para concluir a denúncia, ele não voltaria mais, e 
que diante dos obstáculos o indivíduo não retornava. Colocou ainda, 
que estiveram em audiência com o Secretário de Segurança e já falaram 
sobre esta situação. Mas, o objetivo do comitê era fazer uma mobilização 
maior envolvendo a sociedade neste Dia 18 de Maio, onde pudessem 
colocar os entraves, além de outros. O IML foi notificado desde o ano 
passado, para realizar um atendimento diferenciado às crianças e 
adolescentes vítimas de violência sexual, até o momento, o que ocorre, 
é que ainda não foi providenciado. O Secretário admitiu que o 
atendimento especializado ainda não estivesse em funcionamento, 
mesmo com a notificação do Ministério Público ao Governo Estadual, 
existe também a demanda da criação da Delegacia Especial em Defesa 
da Criança e do Adolescente, na área da saúde hoje, a criança é atendida 
no Hospital da Criança, ou na Maternidade e de lá, ela sai no carro da 
polícia para o IML e, pode-se perceber o grau de complexidade, pois a 
vítima que já está fragilizada sai em um carro caracterizado da polícia, 
como se ela fosse o bandido e, isso é muito complicado. Nessa audiência 
com o Secretário, foi solicitado que se a saúde não tem um transporte, 
a Rede Municipal ou mesmo Estadual não tem um transporte para 
conduzir a vítima e, as vítimas, boa parte delas, não tem carro próprio 
para o deslocamento, que pelo menos, tivessem um carro descaracterizado, 
com agentes descaracterizados, para o transporte das vítimas. Angela 
Águida Portella (Presidente) – Solicitou ao Professor Flávio, que 
falasse um pouco de como é o atendimento no IML, tendo em vista que 
está sendo gravado, e que será gerado uma Ata e baseado nestas 
informações, será realizado os encaminhamentos devidos e necessários. 
Professor Dr. Flávio C. Lirio (Coordenador do Comitê Estadual de 
Enfrentamento ao Abuso, Exploração Sexual e Tráfico de Crianças 
e Adolescentes no Estado de Roraima) – Fez um breve relato do 
atendimento no IML, disse que no início do governo passado havia 
começado a se fazer este atendimento, o Comitê havia requerido 
primeiro que fosse um atendimento especializado, e, sobretudo as 
meninas fossem atendidas por legistas mulheres e não homens, tendo 
em vista que elas, na maioria das vezes, sofreram uma violação por um 
homem, e que o próprio exame de conjunção carnal, feito por um 
homem, tocando suas partes íntimas, gera na vítima uma situação de 
vulnerabilidade, revitimização. E, o espaço de atendimento é realizado 
no mesmo espaço onde são realizados os outros atendimentos para 
adultos: roubos; assaltos; agressões; assassinatos... A criança está ali 
aguardando o atendimento, no meio de outros, que estão vendo e 
perguntando o que aquela criança está fazendo ali. Se ela foi violentada, 
agredida. Então, esta situação é a revitimização. É uma situação muito 
constrangedora. O que tinha sido acertado, e que funcionou por algum 
tempo, inclusive, nessa audiência com o Secretário, contando também 
com uma Assistente Social do Hospital da Criança. Havia sido reservado 
no próprio Hospital da Criança, uma sala, em que a criança era atendida, 
no hospital para os atendimentos básicos de saúde e, lá mesmo, 
notificava-se o núcleo de proteção à criança e adolescente, e uma agente 
policial se deslocava ao hospital para realizar o Boletim de Ocorrência 
– BO. Isso não demandava que a criança saísse para o IML, para a 
delegacia, ficando exposta a constrangimentos desnecessários. Já fazia 
no mínimo o BO, e dali era encaminhada ao IML para o exame de corpo 
de delito. A outra possibilidade, teria que se fazer uma busca, um estudo, 
de uma lei Federal que garantiria no caso dessas violências, a 
determinação de que o laudo médico do hospital fosse considerado 
como o laudo pericial, e as vítimas não tivessem que passar por um 
novo laudo pericial. Mas cabe uma interpretação, neste momento não 
poderia dizer se procede, ou não, e, é uma discussão que não é 
consolidada, porque no próprio âmbito da justiça isso pode ser 
questionado, haveria que se verificar. Mas se este atendimento pelo 
menos do NPCA, e o Secretário falou que iria verificar a possibilidade, 
de ser realizado já no hospital. São algumas demandas que acredita ele 
devem ser discutidas nessa Audiência Pública e que contam com o apoio 
do Poder Legislativo na fiscalização das políticas, para esta parceria. 
Concluindo, deixou a sugestão, sabedores da existência da Comissão 
que trata sobre o assunto, mas que se ampliasse esta Frente da Comissão, 
para uma Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente, 
onde pudéssemos discutir políticas específicas, voltadas para a defesa 
da criança e do adolescente. Angela Águida Portella (Presidente) – A 
Senhora Presidente, concluiu serem dois momentos. Um deles é marcar 
a Audiência Pública, que deverá ser realizada durante esta semana. Ao 
verificar que não havia sido encaminhado o Projeto da Audiência Pública 
aos demais Deputados Membros da Comissão, a Senhora Presidente 
solicitou a Secretária da Comissão, Senhorita, Josiane Daubermann, 

Deputada Angela Águida Portella (Presidente) – Esclareceu que não 
ficou acordado dessa forma. Deputada Lenir Rodrigues (Membro) 
– Lembrou estar gravada na reunião anterior esta decisão. Deputada 
Angela Águida Portella (Presidente) – A Senhora fez uma sugestão 
Excelentíssima Deputada, mas não foi acatado. Deputada Lenir 
Rodrigues (Membro) – Afirmou ter entendido que haviam sido 
distribuídas as atividades na Comissão. Deputada Angela Águida 
Portella (Presidente) – Esclareceu que não, e que a Deputada Lenir 
havia feito apenas uma sugestão, mas que não foi acatada, afirmou 
ainda, que não aceitava ratear a Comissão, e concordou que a Deputada 
Lenir realmente sugeriu, mas que não fora aceito, a Deputada ainda 
perguntou por duas vezes. Deputada Lenir Rodrigues (Membro) – 
Deu-se por satisfeita. Angela Águida Portella (Presidente) – 
Prosseguindo, falou que a participação do Professor Flávio era para 
deliberar sobre a preparação da Semana do Dia 18 de Maio, ou melhor, 
alusivo ao Dia 18 de Maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual e Tráfico contra Crianças e Adolescentes. A seguir, 
franqueou a palavra aos Deputados presentes, e após estes, o Professor 
Flávio, para falarem a respeito. Deputada Lenir Rodrigues (Membro) 
– Deu as boas-vidas ao Professor Flávio, dizendo também fazer parte 
desta Comissão sob a Presidência da Deputada Angela Águida, se 
colocando a disposição para trabalhar e apoiar as ações desse dia tão 
importante em todo o Brasil. Deputado Oleno Matos (Vice-Presidente) 
– Agradeceu a presença do Professor Flávio, colocando-se também a 
disposição para idealizar e realizar a 2ª Semana contra a Exploração 
Infantil de forma a obter números que tragam um pouco mais de paz e 
a certeza de se estar agindo. Professor Dr. Flávio C. Lirio 
(Coordenador do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Abuso, 
Exploração Sexual e Tráfico de Crianças e Adolescentes no Estado 
de Roraima) – Cumprimentou os Deputados Presentes e agradeceu o 
convite da Comissão, informando que o Comitê existe desde 2006, e 
que vem realizando estas atividades principalmente na Semana do Dia 
18 de Maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso, Exploração Sexual e 
Tráfico contra Crianças e Adolescentes fazem parte de uma Lei Federal, 
que foi criada em 2000, que tem como alusivo o caso da menina Aracelis, 
Capixaba do Espírito Santo, que em 1973 foi violentamente assassinada, 
por jovens da classe média, foi violentada sexualmente e depois 
assassinada. Então, em 2000 quando o Brasil passar a construir seu 
plano nacional de enfrentamento a violência sexual também foi aprovado 
a Lei que colocava o Dia 18 de Maio, como o Dia Nacional de Luta, 
contra esse tipo de violação. E que o Estado de Roraima, infelizmente 
é um estado que tem apresentado altos índices de violência sexual contra 
a criança e adolescente, e o maior deles é conhecido: o abuso sexual 
que pela natureza do crime era mais fácil inclusive de ser denunciados, 
já a exploração e o tráfico, sobretudo o tráfico seria muito invisibilizado, 
o próprio Estado não teria o Plano Estadual de Enfrentamento do Tráfico, 
apesar de em 2004 pela PESTRAF, ter sido identificado à rota de tráfico 
de pessoas pela BR 174 chegando à Venezuela, que agora com a Ponte 
da Guiana sabe-se que se facilita muito o tráfego e o tráfico, 
infelizmente, tendo em vista, não se ter uma barreira com o policiamento 
como deveria ser. O policiamento que existe atualmente se preocupa 
muito mais com o descaminho de divisas do que de pessoas. Passa-se 
na Fronteira a qualquer hora sem ser checado a sua documentação, 
recorrentemente, não que não façam isso nunca, mas geralmente não 
fazem. Com isso passa-se com a menina, com o menino, sem perguntar 
quem é aquele indivíduo o porquê dele está dentro daquele carro e para 
onde vai, se possui documentação, Em Pacaraima, tem um Posto da 
Polícia Federal, mas este se preocupava basicamente se alguém estava 
trazendo drogas da Venezuela ou alguma mercadoria que não foram 
pago imposto, era o que dava mais visibilidade para a polícia. Afirmou 
ainda, que no caso de tráfico de pessoas, era menos fiscalizada. Então, 
o Comitê, especificamente no mês de maio, e uma mobilização, e este 
ano querem fazer outra mobilização, não só para atingir a capital, mas 
também o interior, dado aos altos índices de violência. Com isso, foi 
encaminhado a esta Casa uma carta, falando das pretensões de se fazer 
o Dia C da Criança, seria o dia que foi pensado em fazer uma 
mobilização, uma Audiência Pública na Assembleia, em que se possa 
tratar a política de enfrentamento à violência sexual contra a criança e 
o adolescente: o abuso, a exploração sexual e o tráfico. Nas questões 
da prevenção, do atendimento e da responsabilização, informou que o 
Comitê possui algumas avaliações em termos da política, inclusive do 
recrudescimento da política e, que ele esteve no núcleo de proteção à 
criança e ao adolescente recentemente para fazer uma denúncia e lá 
estava só a Delegada, não tinha nem escrivão para lavrar o Boletim de 
Ocorrência – BO e, é complicado, porque para salvar a denúncia, teve 
que voltar para casa e gravar em um CD, pois o computador da Delegacia 
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Deixando claro, que com todos os problemas que havia, tinha-se 
começado a construir. A surpresa é que com o fechamento das Delegacias 
no Governo passado, e aquele plantão especial degringolou tudo. Tudo 
o que havia sido iniciado foi por água abaixo, infelizmente. Deputada 
Lenir Rodrigues (Membro) – Falou ao Deputado Oleno que aqui na 
Comissão estava só faltando o Deputado Evangelista e a Deputada 
Aurelina... Angela Águida Portella (Presidente) – Interrompeu a fala 
da Deputada Lenir, para retificar, esclarecendo que o Deputado 
Evangelista Siqueira não é Membro da Comissão, e sim o Deputado 
Dhiego Coelho e Deputada Aurelina. Deputada Lenir Rodrigues 
(Membro)  – A Deputada Lenir  desculpou-se pelo equívoco, 
continuando, sugeriu que, como no dia seguinte iria ser só uma reunião 
de trabalho aproveitar-se-ia o momento para decidirem o máximo 
possível, ficando para a próxima reunião só dependência da data e a 
consolidação, já adiantariam muito, se aproveitassem o conhecimento 
do Professor Flávio, para relacionarem os atores sociais que precisavam 
ser convidados para a reunião e transformariam também este momento 
em uma reunião de trabalho, aproveitando a presença do Professor. 
Angela Águida Portella (Presidente) – Informou aos presentes ser 
inviável a reunião para o dia seguinte, devido o agendamento anterior 
de duas outras reuniões, uma às 15 horas e outra às 16 horas. Assim 
sendo, foi acatada a sugestão da Deputada Lenir, em que, seriam 
realizados a partir do dia seguinte, apenas os encaminhamentos desta 
reunião, e, para isso ela contava com o apoio de todos e posteriormente, 
estariam marcando uma nova reunião de trabalho com o Professor, para 
tratar especificamente da composição da mesa, quem iriam ser os 
palestrantes, ordem de fala, e outros assuntos que couberem. Após estas 
deliberações, passou-se a listar pessoas, autoridades, e representantes 
de entidades governamentais e não-governamentais que deveriam ser 
convidadas, após serem listadas as autoridades e representantes das 
entidades, a Deputada Angela, sugeriu ao Professor Flávio que ficasse 
em contato permanente com as nossas Secretárias da Comissão: Josiane 
e Márcia, e vice-versa, para poderem acompanhar o processo, fazerem 
sugestões e tirarem dúvidas, caso fosse necessário. E, ainda, para se 
formatar a Audiência Pública, perguntou se os demais achavam que 
deveriam convidar algumas pessoas que tinham conhecimento para usar 
a fala, tipo uma palestra rápida. Alguma coisa neste sentido, trazer 
dados estatísticos e se havia alguém que gostariam de indicar. 
Lembrando que estavam pensando já na formatação da Audiência. 
Dirigiu-se ao Professor Flávio e perguntou como ele havia pensado essa 
Audiência Pública. Professor Dr. Flávio C. Lirio (Coordenador do 
Comitê Estadual de Enfrentamento ao Abuso, Exploração Sexual 
e Tráfico de Crianças e Adolescentes no Estado de Roraima) – 
(inaudível) A Polícia Rodoviária Federal possui um mapeamento dos 
pontos vulneráveis à Violência Sexual contra a Criança e Adolescente 
ao longo da BR 174, saindo de Manaus, até Pacaraima. Ele acredita ser 
interessante e que a PRF possa trazer estes dados atualizados sobre esta 
questão. Angela Águida Portella (Presidente) – Sugeriu também, 
convocar as duas Secretarias de Saúde, principalmente a Municipal para 
que ela também trouxesse estes dados, no sentido de internalizar esta 
responsabilidade e, como estarão presentes os outros atores, para que 
a partir desta discussão, possam realizar um trabalho integrado. 
Professor Dr. Flávio C. Lirio (Coordenador do Comitê Estadual de 
Enfrentamento ao Abuso, Exploração Sexual e Tráfico de Crianças 
e Adolescentes no Estado de Roraima) – Lembrou que o próprio 
serviço da SETRABES, tem o Setor de Média Complexidade, que reúne 
os CREAS de todo o Estado. Acredita-se ser importante eles 
apresentarem a consolidação dos dados de atendimento de todos os 
CREAS. Atualmente, tem 05 CREAS no Estado, e que a SETRABES 
possuía todos os dados desse tipo de atendimento nos últimos anos. 
Angela Águida Portella (Presidente) – Dirigindo-se ao Deputado 
Oleno, lembrou que o Professor Flávio mencionou já possuir uma 
proposta no que diz respeito ao padrão de atendimento, e, que gostaria 
que o Senhor Deputado, elaborasse também um modelo de protocolo 
de atendimento. Deputado Oleno Matos (Vice-Presidente) – Colocou 
que anteriormente, estava conversando aqui com o Professor Flávio, e 
disse acreditar que terão que criar imediatamente um grupo de trabalho, 
e, colocou sua equipe técnica a disposição para estar trabalhando, 
sugerindo que os demais colegas também fizessem o mesmo, porque 
não adianta trazer nada incompleto, tem que estar bem idealizado, 
construído, esboçado para fazer uma discussão no evento e aprovar. 
Sugeriu que fosse criado um grupo de trabalho, com o Comitê e alguns 
representantes da Comissão. Angela Águida Portella (Presidente) – 
Falando em equipe, lembrou que havia ficado decidido na reunião 
anterior e consta em ata, uma solicitação de estruturação da Comissão, 
a qual já foi encaminhada para a Presidência. Deputada Lenir 

que providenciasse cópias do mesmo aos demais Membros. Então, será 
realizada a solicitação da Audiência Pública, e também, foi encaminhado 
um dos itens constantes no projeto, das camisetas. Com relação, a estas 
questões colocadas pelo Professor Flávio, sugeriu-se que fossem 
realizadas visitas técnicas, e nestas visitas, fosse convidado o 
Coordenador do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Abuso, 
Exploração Sexual e Tráfico de Crianças e Adolescentes no Estado de 
Roraima, que é o Professor Flávio Corsini Lirio. Deputado Oleno 
Matos (Vice-Presidente) – Lembrou achar importante convidar os 
atores das Redes, inclusive, referindo-se a Deputada Lenir, também 
sugeriu que assim como na Defensoria, buscar até esta data, um 
protocolo de atendimento, como a gente tem, por exemplo, no caso das 
Defensorias da Infância e Juventude, e da Mulher também, hoje tem 
um protocolo que foi aprovado em Brasília, e através deste protocolo 
depois que se tiver consolidada esta situação de várias revitimizações, 
a questão da necessidade de dois laudos, suprimir esta Eventual 
necessidade, com a participação do Tribunal de Justiça, Ministério 
Público, Defensoria, todo mundo. Acredita-se que tem tempo, base e 
pessoas capacitadas para construir um protocolo desses, e cobrar para 
que o Governo num curto espaço de tempo efetive esse protocolo. 
Professor Dr. Flávio C. Lirio (Coordenador do Comitê Estadual de 
Enfrentamento ao Abuso, Exploração Sexual e Tráfico de Crianças 
e Adolescentes no Estado de Roraima) – Esclareceu que o Comitê 
não é subordinado a Secretaria de Estado de Trabalho e Bem-Estar 
Social, mas são ligados à Secretaria, quando ele foi criado, os atos de 
nomeação, enfim, tudo passa pela Secretaria. Entretanto, são 
representantes de órgãos governamentais e não-governamentais e 
trabalhamos de forma independente. É como a Câmara Técnica da 
Mulher. E, foi protocolada no dia 21 de janeiro, pelo Comitê, uma carta 
de reivindicação na SETRABES, e nesta carta pediu-se que intercedesse 
junto a Governadora, para que se pudessem juntamente realizar uma 
reunião mista: Saúde, Educação, Assistência Social, Segurança, Poder 
Judiciário, onde o  intuito era justamente construir este fluxo de 
atendimento. Este Protocolo de Atendimento. Tendo em vista, estes 
ruídos que tem, sobretudo, no atendimento das crianças vítimas de 
violência sexual. E, aí, solicitou-se junto à Secretária da SETRABES, 
Senhora Emilia Campos, como na última audiência com o Secretário 
de Segurança e também protocolei na Casa Civil, a solicitação de uma 
audiência com a Governadora, para se poder realizar uma reunião 
conjunta e acredita-se que os Senhores, o Poder Legislativo, são 
importantes nesta cobrança para que se possa construir este fluxo de 
atendimento. O Comitê tem todo o interesse de realizar esta discussão 
unificada. Angela Águida Portella (Presidente) – Perguntou aos 
Senhores Deputados Membros da Comissão, se haveria possibilidade 
de reunirem-se no dia seguinte, às 15 horas, a Comissão e algumas 
pessoas do Comitê, sendo que pela manhã procurar-se-ia agendar e 
definir a data a ser realizada a Audiência Pública junto a esta Casa de 
Leis. À tarde, tratar-se-ia da data da Audiência e de quem se iria convidar 
devido ao Dia 18 de Maio estar tão próximo. Perguntou o que achavam 
e se poderia ser: Dr. Oleno, Dep. Lenir e o Professor Flavio, 
concordaram. Confirmando, para o dia seguinte, às 15 horas. Para tanto, 
solicitou-se a Secretária da Comissão, que providenciasse tudo para a 
reunião, a solicitação e confirmação da data para a realização da 
Audiência Pública na semana do Dia 18 de Maio, para que no dia 
seguinte, na reunião,  já teria a resposta e também a questão da 
solicitação das camisetas já se ter uma posição concreta sobre estes 
itens. Ficou como sugestão o dia 18 de maio para a realização da 
Audiência a confirmar. A Presidente da Comissão, Senhora Angela 
Águida, afirmou ainda que o seu pensamento é de não realizar nenhuma 
ação que fique somente no campo das idéias. Para ela só ir para o debate 
não tem valor, era preciso propor alguma coisa, encontrar soluções. 
Deputado Oleno Matos (Vice-Presidente) – Reforçou ainda, quanto 
a questão do Protocolo de Atendimento era uma realidade em muitos 
Estados, e que não estaríamos inventando nada, mas sim tentando 
colocar no papel e dando um prazo razoável para o Governo passar a 
atender. Angela Águida Portella (Presidente) – Reforçou ser 
importante o conhecimento tanto do Deputado Oleno, quanto da 
Deputada Lenir, que foi o conhecimento Jurídico, o qual afirmou não 
possuir, para que, com isso se possa realmente dar a condição de 
efetividade da garantia dos direitos. Professor Dr. Flávio C. Lirio 
(Coordenador do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Abuso, 
Exploração Sexual e Tráfico de Crianças e Adolescentes no Estado 
de Roraima) – Falou que este Protocolo de Atendimento havia sido 
começado no Governo anterior. Havia-se começado a dar início a um 
Protocolo de Atendimento, um Fluxo de Atendimento, por aonde 
chegava, quem encaminhava, quais eram os papéis de cada ente. 
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do Comitê e a Socorro Santos, devido a outras atribuições não está 
compondo o Comitê, mas continua obviamente nesta frente de trabalho 
e que irá repassar as informações aos Membros do Comitê para que 
possam fazer toda a mobilização necessária para a realização do Evento. 
Ficando no aguardo somente da definição da data, se será no próprio 
dia 18 de maio, ou se será em outro dia da semana, para ser realizada 
esta mobilização com os seus parceiros e todos os integrantes do Comitê 
para a realização da Audiência Pública. Angela Águida Portella 
(Presidente) – Parabenizou o Professor Flávio Corsini Lirio, em nome 
da Comissão, por sua militância, agradeceu pelo convite em realizar 
esta Audiência Pública em parceria, e acreditava que hoje o Professor 
havia entendido a necessidade de a se receber os representantes dos 
segmentos na Comissão, para gerarem uma Ata e realmente darem um 
encaminhamento produtivo e formal. Por fim, agradeceu a presença do 
Professor Flávio deixando-o a vontade para se ausentar, pois a pauta 
continua, e teriam outros assuntos para deliberar. Professor Dr. Flávio 
C. Lirio (Coordenador do Comitê Estadual de Enfrentamento ao 
Abuso, Exploração Sexual e Tráfico de Crianças e Adolescentes no 
Estado de Roraima) – Agradeceu a todos e desejou um bom trabalho 
na Comissão.  Angela Águida Portella (Presidente) – Dando 
prosseguimento a reunião, a Senhora Presidente, relatou encontrar-se 
na Comissão o Projeto de Lei nº 069/2013, de Autoria do Deputado 
Jean Frank que, “Dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão de atração 
voltada para o público Gospel nos eventos que especifica e dá outras 
providências”, para deliberarmos, e solicitou a Relatora Deputada Lenir 
Rodrigues a leitura do seu Relatório. Deputada Lenir Rodrigues 
(Membro) – Leu o seu relatório, o qual foi contrário a aprovação do 
Projeto de Lei nº 069/2013, portanto, votou pela não aprovação do 
mesmo, nos termos aqui expostos e nos termos do Parecer nº 123 da 
Consultoria Jurídica. Dirigindo-se à Senhora Presidente, e concluiu ser 
este o seu Relatório. Angela Águida Portella (Presidente) – Colocou 
o Relatório em discussão e perguntou a Relatora se teria mais alguma 
coisa a colocar. Deputada Lenir Rodrigues (Membro) – Falou ter no 
seu relatório deixado bem claro o seu posicionamento, a questão da 
Inconstitucionalidade do Projeto, e que nem entrou na questão de o 
Estado ser Laico. Angela Águida Portella (Presidente) – Não havendo 
mais ninguém que quisesse se manifestar colocou o Projeto nº 069/2013 
em votação. Avisou a todos que a votação seria simbólica e que os 
Deputados que concordassem com o Parecer da Relatora que 
permanecessem como estavam. Foi aprovado por unanimidade pelos 
Senhores Deputados presentes, o Parecer da Relatora. Passando a seguir 
para as considerações finais. Deputado Oleno Matos (Vice-Presidente) 
– Dirigindo-se a Senhora Presidente, informou ter dois encaminhamentos 
a fazer: um ao Presidente do Tribunal de Justiça, solicitando dele 
informações, se já existem algum planejamento e previsão para a 
instalação do 2º Juizado de Violência Doméstica Contra a Mulher, já 
que a organização Judiciária do Estado fora alterada no ano passado, 
com a inclusão de mais um Juizado, e que de lá para cá, estaríamos com 
uma sobrecarga de processos no único Juizado que existia. O outro 
encaminhamento ao Secretário da SEJUC, solicitando dele que seja 
informado, poderia não ser momentaneamente, mas que isso se tornasse 
uma prática, pelo menos mensal, da quantidade de detentos no sistema: 
mulheres, idosos e pessoas com deficiência que diziam respeito a esta 
Comissão, para conhecimento, e que com base nessas informações 
talvez surgissem à necessidade de se tomar alguma providência. 
Deputada Lenir Rodrigues (Membro) – Solicitou um adendo ao 
Requerimento do Deputado Oleno Matos, já que seriam feito este pedido 
para a informação mensal do quantitativo de mulheres, idosos e pessoas 
com deficiência, que também a SEJUC informassem também, o número 
de jovens de 18 a 21 anos de idade. Porque, seria uma estatística que 
também desrespeitaria a Comissão, que é da Juventude. Angela Águida 
Portella (Presidente) – Aproveitou para fazer um pedido aos Membros 
da Comissão, que todos pudessem elencar qual o tipo de estatísticas 
que eles julgavam importante para que tivessem esta informação, na 
Comissão, para poderem providenciar. Pois, iriam requerer junto ao 
Presidente da Casa enquanto não possuíam estrutura formada, que 
colocassem algum Servidor da Casa a disposição, para colher estas 
informações estatísticas, e,  em posse dos mesmos termos de 
conhecimento e embasamento, para darem suporte a atuação 
Parlamentar. Encerramento: A Senhora Presidente, constatando não 
haver mais nada a tratar, encerrou a reunião às dezessete horas e vinte 
minutos. E, para constar, eu, Josiane Salete Daubermann, Secretária, 
lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pela 
Senhora Presidente e encaminhada à publicação.

Angela Águida Portella 
Presidente da Comissão.

Rodrigues (Membro) – Lembrou que até foi sugestão da Deputada 
Aurelina e parabenizou a Senhora Presidente Deputada Angela, por ter 
prontamente encaminhado à Presidência, porque a Comissão é muita 
complexa com várias políticas públicas importantíssimas para o Estado, 
inclusive políticas de proteção e de prevenção relacionadas a estas 
políticas públicas que são tratadas pela Comissão. Afirmou não possuir 
nada contra formar um grupo de trabalho e, principalmente se o 
Deputado Oleno tivesse uma equipe técnica que pudesse contribuir, 
acataria perfeitamente a sugestão. Sugeriu ainda duas pessoas, que para 
ela são essenciais na discussão desta Audiência Pública, explanando o 
antes e o depois da pesquisa Nacional de Exploração Sexual, que são 
as duas militantes Ivone Salucci e a Socorro Santos. Elas fizeram esta 
pesquisa de âmbito nacional e local, compôs a pesquisa nacional há 
muitos anos atrás, lembrou ainda, que se encontrava no CEDICARR 
nessa época. E, afirmou acreditar que elas têm muito a contribuir com 
esta Audiência Pública. Ainda, sugeriu os nomes das duas para estarem 
participando, expondo os dados e, talvez até comparando estes dados 
com os atuais da Polícia Rodoviária Federal. Também sugeriu que 
pudessem convidar alguém desta área específica, por que Exploração 
Sexual tem muito a ver com Tráfico, portanto, convidar alguém da 
Polícia Federal para compor esta mesa de debates. Angela Águida 
Portella (Presidente) – Falou que tinham a Polícia Federal, a Polícia 
Rodoviária, a Ivone Salucci, a Socorro Santos, colocando ainda, 
acreditar necessariamente, que precisavam trazer alguém da área da 
Saúde Psicossocial, para falar também sobre as influências na vida das 
pessoas depois de passarem por uma situação dessas. Tem casos de 
pessoas que ficaram em cárcere privado no País vizinho, e hoje, estão 
tentando retomar as suas vidas. Deputado Oleno Matos (Vice-
Presidente) – Sugeriu também, um painel com o Sistema de Justiça, 
os três participando juntos, por exemplo: a Dra. Terezinha, o Dr. Marcio 
Rosa, o Dr. Parima. Um Painel só com o Sistema de Justiça, os três 
compondo a mesa, mas, não deixando eles à vontade, nós que 
deveríamos delimitar as falas. Angela Águida Portella (Presidente) 
– Partiu do princípio que iriam convidar estudantes, principalmente 
universitários, e perguntou em que momento se colocaria a fala ou 
questionamentos dos mesmos e do público presente, se no final de cada 
fala, ou como é que pensariam isso. Deputada Lenir Rodrigues 
(Membro) – Comentou que uma Audiência Pública já tem um roteiro, 
ela não é nenhum Congresso ou Debate, na verdade ela vem com painéis 
e nem tudo é aberto para questionamentos. E, acreditava, que se a 
Audiência for realizada por bloco, como o Deputado Oleno sugeriu 
bloco de Justiça: Juiz, Promotor e Defensor Público; Bloco de Centro 
de Referência: CRAS, CREAS e Secretaria de Bem-Estar Social; Bloco 
de Pesquisa: Rodoviária Federal, Polícia Federal e as duas Pesquisadoras. 
Sendo que, tanto a Comissão como o Comitê façam as intermediações 
para poderem dar andamento aos trabalhos, terminarem com a proposta 
deste protocolo de intenções, depois assinariam, os atores, e, com isso, 
iremos compor o protocolo, e no final iriam encaminhar para a 
Governadora, como um anseio popular. Colocou ainda que no ano 
passado, quando ainda não havia assumido como Deputada nesta Casa, 
foi realizada uma reunião aqui, juntamente com o CEDICARR, sob a 
liderança também da Deputada Angela Águida, para criarem a Frente 
Parlamentar de Defesa da Criança e do Adolescente, que já estava 
embutida a questão da Exploração Sexual e Tráfico, e aproveitou para 
requerer da Senhora Presidente Angela Águida fizesse estes 
encaminhamentos, porque tanto ela, como o Deputado Oleno e também 
o Deputado Evangelista Siqueira não é da Comissão, mas estaria 
disposto a participar desta Frente Parlamentar. Entrariam com a 
Secretaria Legislativa, e acelerariam para assinarem um Requerimento 
conjunto, manifestando suas vontades de terem nesta Casa, a Frente 
Parlamentar de Defesa da Criança e do Adolescente. Talvez até antes 
do Dia 18 de Maio, para ser lido em Plenário antes, para os Parlamentares 
mostrarem para a sociedade as suas ações em relação ao tema nesta 
Casa de Leis. Angela Águida Portella (Presidente) – Falou que com 
certeza irá tomar providências, e juntamente com o Secretário 
Legislativo, Dr. João de Carvalho, providenciaria o mais rápido possível 
este processo. Perguntou se havia alguma colocação dos Senhores 
Deputados. Deputada Lenir Rodrigues (Membro) – Aproveitou para 
agradecer a presença e parabenizar pelo trabalho do Professor Flávio, 
desejando muito progresso nas suas atividades, colocando a Comissão 
a disposição para futuras parcerias,  tanto no coletivo, como 
individualmente, e de estar trabalhando para o fortalecimento das 
atividades. Professor Dr. Flávio C. Lirio (Coordenador do Comitê 
Estadual de Enfrentamento ao Abuso, Exploração Sexual e Tráfico 
de Crianças e Adolescentes no Estado de Roraima) – Agradeceu a 
oportunidade, lembrando que a Ivone Salucci é a Vice-Coordenadora 
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