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R E S O L U Ç Ã O Nº 248/2015
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 do servidor PEDRO 

SOUZA PEREIRA Matrícula 16801 para viajar com destino a 
cidade de Brasília - DF, no período de 13.07 a 22.07.2015, com 
a finalidade de tratar de assuntos inerentes às suas atividades 
funcionais, a serviço deste Poder.

               Palácio Antônio Martins, 02 de Julho de 
2015

Deputado JALSER RENIER PADILHA
Presidente

Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA
1º Secretário

Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO
2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 249/2015
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 SILVIA 

MARIA MACEDO COELHO Matrícula 16804 para viajar com 
destino a cidade de Brasília - DF, no período de 13.07 a 17.07.2015, 
com a finalidade de tratar de assuntos inerentes às suas atividades 
funcionais, a serviço deste Poder.

                Palácio Antônio Martins, 02 de Julho de 
2015

Deputado JALSER RENIER PADILHA
Presidente

Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA
1º Secretário

Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO
2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 250/2015
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 YORRANA 

NASCIMENTO RODRIGUES Matrícula 14344 para viajar com 
destino ao município de São João da Baliza, no período de 02.07 a 
11.07.2015, com a finalidade de tratar de assuntos inerentes às suas 
atividades funcionais, a serviço deste Poder.

              Palácio Antônio Martins, 02 de Julho de 
2015

Deputado JALSER RENIER PADILHA
Presidente

Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA
1º Secretário

Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO
2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 251/2015
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 do servidor ELIAS 

PEREIRA SENA Matrícula 12424 para viajar com destino a 
cidade de Manaus - AM, no período de 02.07 a 11.07.2015, com 
a finalidade de tratar de assuntos inerentes às suas atividades 
funcionais, a serviço deste Poder.

             Palácio Antônio Martins, 02 de Julho de 2015
Deputado JALSER RENIER PADILHA

Presidente
Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA

1º Secretário
Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO

2º Secretário

ATOS ADMINISTRATIVOS
DA PRESIDÊNCIA - ATOS DA CPL

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº. : 0.024/ALE/2015
MODALIDADE – CONCORRÊNCIA SRP Nº 002/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM E 
SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A ESTA ALE/RR E SEUS ANEXOS.
LOCATÁRIA: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
CNPJ: 34.808.220/0001-68
LOCADORA: RBE – RIO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
CNPJ: 04.278.785/0001-10
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01001.010310012011/339039-101
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores
DATA DA ASSINATURA: 01/07/2015
VIGÊNCIA: 6 (seis) meses
VALOR MENSAL: R$ 226.235,00 (duzentos e vinte e seis mil, duzentos e 
trinta e cinco reais)
PELA LOCATÁRIA: JALSER RENIER PADILHA
PELA LOCADORA: JOSÉ OTACI BARROSO DO NASCIMENTO

Boa Vista-RR, 02 de julho de 2015
Niura Cardoso de Souza

Superintendente Administrativa

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº. : 0.024/ALE/2015
MODALIDADE – CONCORRÊNCIA SRP Nº 002/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM E 
SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A ESTA ALE/RR E SEUS ANEXOS.
LOCATÁRIA: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
CNPJ: 34.808.220/0001-68
LOCADORA: RBE – RIO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
CNPJ: 04.278.785/0001-10
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01001.010310012011/339039-101
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores
DATA DA ASSINATURA: 01/07/2015
VIGÊNCIA: 6 (seis) meses
VALOR DIÁRIO:

ITEM CATEGORIA VALOR DIÁRIO
por veículo

01 6 R$ 630,00

02 7 R$ 630,00

03 8 R$ 670,00

PELA LOCATÁRIA: JALSER RENIER PADILHA
PELA LOCADORA: JOSÉ OTACI BARROSO DO NASCIMENTO

Boa Vista-RR, 02 de julho de 2015
Niura Cardoso de Souza

Superintendente Administrativa

RESOLUÇÕES DE AFASTAMENTOS

R E S O L U Ç Ã O Nº 247/2015
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 dos servidores ERNANDE 

ANTÔNIO PINTO COSTA Matrícula 17258 e MARIA GORETH 
FERREIRA LIMA Matrícula 7384 para viajarem com destino a 
cidade de Manaus - AM, no período de 02.07 a 07.07.2015, com 
a finalidade de tratarem de assuntos inerentes às suas atividades 
funcionais, a serviço deste Poder.

                Palácio Antônio Martins, 02 de Julho de 
2015

Deputado JALSER RENIER PADILHA
Presidente

Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA
1º Secretário

Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO
2º Secretário
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ATOS LEGISLATIVOS
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

RESOLUÇÃO DA MESA
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REQUERIMENTO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES

REQUERIMENTOS
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institui no Calendário Oficial do Estado de Roraima a Semana Estadual da 
Pessoa com Deficiência.
 Requerimentos/nº de 15/06/15, do Deputado Jânio Xingú, 
requerendo o encaminhamento de Pedido de Informação, ao Secretário de 
Estado da Cultura, referente à Casa da Cultura ‘”Madre Leotávia Zoller”.
 Memorandonº 53, de 08/06/15, do Deputado Evangelista 
Siqueira, informando a sua ausência do Estado, no período de 10 a 12 do 
corrente mês.
 Memorandonº 052, de 15/06/15, do Deputado Marcelo Cabral, 
informando sua ausência às Sessões Plenárias nos dias 16, 17 e 18 do 
corrente mês.
 RECEBIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA:
 Ofícionº 174, de 11/06/15, do Ministério Público de Roraima, 
Procurador-Geral de Justiça, requisitando informações e cópia do processo 
referente à sabatina do Senhor Ubirajara Riz Rodrigues para o cargo de 
Presidente da Junta Comercial.
 DIVERSOS:
 Ofício Circularnº 011, de 01/06/15, do Sindicato dos 
Profissionais de Enfermagem de Roraima – SINDPRER encaminhado 
aos Senhores Deputados Lenir Rodrigues e JalserRenier, comunicando 
que a categoria deliberou pela aceitação da Proposta Governamental, de 
modo que seja respeitado o acordo quanto à greve geral daenfermagem e 
aguardam oficialização.
 Ofício Circularnº 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.
 Ofícionº 098, de 10/06/15, da Secretaria de Estado do 
Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN encaminhado ao Presidente 
da Comissão Mista de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação 
e Controle, Deputado Coronel Chagas, em resposta ao Ofício 030/15, 
conforme anexo.
 Ofícionº 164, de 12/06/15, da Superintendência Regional 
de Roraima – CAIXA, notificando Crédito de Recursos Financeiros – 
Orçamento Geral da União.
 Ofícionº 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.
 RECEBIDODO 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.
 Era o que constava do expediente, Senhor Presidente.
 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 (Naldo da Loteria)- Senhor 
Presidente, há dois oradores inscritos para o Grande Expediente: 
Deputada Lenir Rodrigues e Deputado Brito Bezerra.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Bom dia a todos, 
Senhor Presidente, Senhores Deputados, público aqui presente.
 Senhor Presidente quero registrar a participação efetiva 
da delegação de Roraima no evento na UNALE, União Nacional dos 
Legisladores e Legislativos do Brasil, e dizer da importância da formação 
continuada para os parlamentares, que é uma oportunidade para que nós 
possamos estar em sintonia com os assuntos que atingem todos os Poderes 
Legislativos dos Estados e dizer da importância da presença da nossa 
delegação no evento e da assiduidade nas palestras e nos eventos paralelos. 
Destaco a importância do investimento, com a participação dos servidores 
da Assembleia de Roraima, que estão de parabéns, porque tiveram uma 
participação ativa e pró ativa. Os servidores da Assembleia de Roraima 
tiveram destaque no evento, inclusive colaborando diretamente com as 
atividades da UNALE. De uma forma especial, quero destacar a participação 
dos Parlamentares de Roraima, tanto na eleição do Parlamento Amazônico 
e na importância de fortalecê-lo como forma de nos preocuparmos com as 
questões específicas dessa região que não são conhecidas e nem entendidas 
pelo resto das regiões do País. Então, Roraima foi bem contemplado na 
composição das chapas do Parlamento Amazônico. Vários Deputados 
da nossa Casa estão nos cargos do Parlamento e também nos cargos 
da diretoria da UNALE. Nós só temos que agradecer, pois acredito na 
importância da formação dos Deputados. Os Deputados e Deputadas 
têm que ter a oportunidade de formação. É um momento em que as 
palestras, os minicursos utilizados dentro da Conferência, fazem com que 
nós tenhamos uma atualização sobre o processo legislativo que ocorre em 
todo País.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Oleno Matos – Depu-

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2406ª SESSÃO, EM 16 DE JUNHO DE 2015.

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

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER.
 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 (Jalser Renier) – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário proceder 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. 
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário proceder à leitura da 
Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Deputado (Francisco 
Mozart) – (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 (Naldo da Loteria) – O 
Expediente consta do seguinte, Senhor Presidente:
 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 Constitucionals/nº, de 03/06/15, do 
Deputado Oleno Matos e outros Deputados, que aditam e alteram 
dispositivos normativos no texto constitucional vigente.
 Indicaçãos/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 
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e Legislativos do Brasil, Roraima foi agraciado com muitos mais cargos 
importantes dentro dessas instituições. Quero parabenizar Vossa Excelência 
pela indicação do nome dos eminentes Deputados Brito e Jorge Everton 
para fazerem parte do Conselho Nacional do Parlamento. E também, quero 
ressaltar que nessa legislatura os colegas se interessaram, se empenharam 
em ter cargos ali dentro para que possamos ter voz em nível de Brasil.
 Então, era esse agradecimento que eu gostaria de fazer e, 
como disse o Deputado Evangelista, foi anunciado que o Presidente do 
Parlamento vai conversar com Vossa Excelência para que seja feito em 
Roraima a primeira reunião do Parlamento Amazônico, com o apoio da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Queria pedir, de antemão 
ao Senhor que nos desse também esse apoio, para que possa ser realizado 
aqui em Roraima, o primeiro Estado a receber a reunião do Parlamento. 
Agradeço a todos os Parlamentares que foram, pelo empenho e pela 
frequência nos debates, pois, participaram de forma unânime, assim como 
a Deputada Lenir, uma vez que cada um de nós veio pelo menos com uma 
vírgula a mais de conhecimento, aumentando nosso currículo para que 
possamos passar para o nosso povo, para que possamos defender nossa 
terra. 
 Então, era isso o que eu gostaria de dizer. Parabéns pelo 
pronunciamento! Toda a Assembleia Legislativa está de parabéns, todos os 
funcionários que lá estiveram, estão de parabéns pelos serviços prestados 
para o Parlamento e para a União dos Legisladores e Legislativos do Brasil, 
a UNALE. Obrigado e bom-dia a todos!
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Naldo da Loteria – 
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, só para destacar a 
importância que teve o nosso grupo de Deputados no encontro da UNALE, 
em Vitória, onde foram discutidos grandes temas. Ficamos felizes ao 
ouvirmos o ministro Eduardo Braga, de Manaus, nos dar a notícia que até o 
final do mês, a energia de Tucuruí, deve ser resolvida, a questão do Linhão 
nas terras indígenas e, também, a possibilidade real de Roraima vir a fazer 
parte do Sistema Nacional de Energia, não só como consumidor, mas como 
produtor de energia, uma vez que nós temos um grande potencial tanto 
hídrico, eólico e solar. Então, foi de grande importância. Roraima também 
se fez presente no Parlamento Amazônico com uma grande equipe, onde 
o Presidente eleito foi o Deputado Sinésio, do Estado do Amazonas, uma 
pessoa voltada para a nossa região, onde podemos nos fortalecer. O mais 
importante desse encontro foi o fortalecimento do Poder Legislativo em 
trazer questões estaduais para serem discutidas nos Estados. Não pode o 
Congresso Nacional querer legislar coisas que são dos Estados, pois com 
oito Deputados no meio de 513, como é a representatividade de Roraima, 
como é que vamos cuidar de nossos lavrados, questões ambientais, o nosso 
ecossistema? Para tratar desse assunto é necessário ter conhecimento e 
ninguém tem mais conhecimento sobre esses assuntos do que os Deputados 
Estaduais. Era isso o que eu queria dizer. Muito obrigado, Senhor 
Presidente!
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues continua. – Então, 
Senhor Presidente, apenas para registrar. Participaram do evento, nas 
mesas dos principais debates, o Deputado Marcelo Cabral, eu e o Deputado 
Jorge Everton. Foram eleitos para a Diretoria do Parlamento Amazônico: 
como Vice-Presidente, o Deputado Coronel Chagas; como Tesoureiro, 
o Deputado Gabriel Picanço e como membros do Conselho Fiscal, as 
Deputadas Aurelina Medeiros e eu. Na diretoria da UNALE, Deputados 
Jorge Everton, George Melo, Aurelina Medeiros e Brito Bezerra, com 
destaque para a Deputada Aurelina Medeiros, que foi eleita, com sua 
experiência, nas duas diretorias, tanto do Parlamento Amazônico como na 
UNALE. Estamos fazendo esse registro para destacar a participação dos 
servidores nos eventos paralelos que a UNALE ofereceu, pois, acredito 
que foi muito gratificante tanto para os nossos servidores como para nós 
Parlamentares. Então, também agradeço ao Presidente que disponibilizou a 
nossa participação efetiva nessa grande Conferência Nacional.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Gabriel Picanço - 
Deputada Lenir, apenas para informar, que também tive a graça de fazer 
parte do Conselho Fiscal da UNALE.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – É verdade, Deputado, 
é que no final da reunião eu não estava mais. Foi à hora que aconteceu a 
eleição. Então, parabéns para Vossa Excelência, Deputado Gabriel.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Deputada 
Lenir! Aproveitando a fala do Deputado Naldo, quero informar a todos 
os Deputados que no dia 26 de junho teremos aqui na nossa Casa uma 
ampla discussão sobre a construção da hidrelétrica de Tucuruí, que foi 
um requerimento apresentado pelo Deputado Carlos Andrade e aprovado 
na Câmara Federal, que deslocará de Brasília para Roraima, técnicos e 
Deputados Federais de outros Estados para discutir também essa questão, 
inclusive Deputados do Estado do Amazonas. Essa é uma discussão 
muito importante para o Estado e nós já estamos tratando de convidar, 

tada Lenir, em primeiro lugar, aproveito a sua fala para agradecer ao Pre-
sidente e toda Mesa Diretora pelo empenho da participação da Assembleia 
Legislativa do Estado na Conferência da UNALE e, principalmente, Presi-
dente, a disponibilidade da participação de toda assessoria. Foi um evento 
grandioso para os Deputados e servidores, como a Deputada Lenir falou, a 
representação de Roraima foi muito eficiente. No Parlamento Amazônico 
nós conseguimos eleger o vice-presidente, tesoureiro e membros do Conse-
lho Fiscal, e dentro da Diretoria da UNALE o Estado de Roraima também 
se destacou.
 Vejo isso com grande importância principalmente quanto ao 
Parlamento Amazônico, pois acompanhamos o trabalho do Parlamento há 
alguns anos e vejo que vem deixando a desejar, e isso se reverte de fun-
damental importância e responsabilidade para os colegas. Nós precisamos 
fazer do Parlamento Amazônico o grande centro de discussão das temáticas 
amazônicas e Roraima pode ser o piloto disso. É isso que a gente quer. 
 Então, nós só temos que agradecer. Acredito que a Assembleia 
de Roraima foi muito bem representada, foi destacada nos painéis. A 
Deputada Lenir teve uma participação brilhante com o Ministro Marcos 
Aurélio de Melo. Tivemos outras pessoas da Assembleia em destaque na 
participação da UNALE. Então, é importante esclarecer à população que 
esse tipo de evento contribui muito, não só para o fortalecimento desta 
Casa do povo, mas para o fortalecimento daquilo que a gente precisa fazer 
aqui, que é legislar, fiscalizar e buscar sempre a melhoria para o cidadão 
roraimense. Obrigado!
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Evangelista 
Siqueira– Deputada, só para reforçar o que o Deputado Oleno estava 
falando, sobretudo para nós que somos legisladores de primeiro 
mandato. Foi uma experiência única ter participado do encontro da 
UNALE. Como a Senhora está relatando, eu não posso deixar de 
registrar e ratificar a sua fala com relação aos servidores desta Casa. 
Somos muito gratos coma preocupação dos servidores conosco, desde 
a nossa saída de Roraima até a nossa volta para cá. Os servidores 
prestaram serviços de grande relevância para todos nós,auxiliando, 
deixando tudo pronto para que quando a gente chegasse aos eventos 
estivéssemos todos antenados para participar na íntegra de toda discussão, 
possibilitando inclusive a nossa participação, como Vossa Excelência e 
o Deputado Jorge Everton, que participaram do debate no momento da 
discussão.
 Quero deixar o nosso registro e dizer que me senti contemplado 
com a nossa equipe, de todos que estiveram lá a serviço da Assembleia 
Legislativa.
 O Parlamento Amazônico foi uma experiência extraordinária: 
você partilha experiência com legisladores de outros Estados, vê a sua 
realidade e colhe. A gente descobre inclusive que muitos problemas e 
dificuldades que a gente tenta resolver, são comuns a outros Estados, e 
agente vai trocando essa experiência. Quantos e-mails a gente troca com 
outros parlamentares e vamos manter esse contato para saber quais ações 
eles desenvolvem, lembrando que a gente já tem agendado uma reunião do 
Parlamento em Boa Vista. Isso também é importante, conseguimos! Fora 
o que a Senhora relatou, nossa presença dentro da Diretoria da UNALE, 
a possibilidade de trazer esse encontro para Boa Vista. Eu acho que a 
gente vai discutir coisas importantíssimas nesse sentido. Reforçar o que 
falou o Ministro Marco Aurélio sobre a importância do legislador e sobre 
o legislativo, a nossa função, o papel importante do legislador é ser um 
Poder independente, de primar por ele, se não tivermos cuidado, a gente 
passa o cetro de vez para o Poder Executivo, ou seja, nós temos um papel 
fundamental nesse Estado e a gente tem que tomar consciência disso cada 
vez mais e ter orgulho de ser Parlamentar. Senti-me assim e vim revigorado 
deste encontro. 
 Digo também que ele possibilitou uma maior integração entre os 
Deputados. Isso foi de grande valia. A gente sabe que estamos no início da 
legislatura e este encontro fortalece os laços, por que nós estávamos falando 
única e exclusivamente do fortalecimento das demandas do nosso Estado, 
sem partidarismo, sem divisão de grupos. Ali nós éramos um grupo só. Eu 
achei de grande importância isso. Obrigado, Deputada!
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues continua. -Passo a palavra 
ao Deputado Gabriel Picanço, Tesoureiro do Parlamento Amazônico, eleito 
por unanimidade dos parlamentares da Amazônia Legal.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Obrigado Deputada 
Lenir.
 Presidente Jalser, eu quero também louvar Vossa Excelência 
e agradecer por Roraima pela delegação que o Senhor enviou para o 
Parlamento e para a UNALE. Foram pessoas que nos apoiaram desde a 
nossa saída, como bem disse o eminente Deputado Evangelista, até a 
nossa chegada. Pessoas valorosas, de grande responsabilidade. E também, 
Presidente Jalser, tanto no Parlamento quanto na União dos Legisladores 
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escola padrão e que, se não fosse esse investimento nas 131 escolas padrão, 
há quinze anos, há dezoito anos, nós não teríamos tantos universitários 
ou tantos acadêmicos no nosso Estado. Sabemos que o investimento na 
educação é o investimento mais correto. 
 Deputado Gabriel, fiquei feliz também quando Vossa 
Excelência, mais uma vez, eleito tesoureiro no Parlamento Amazônico e 
fiquei feliz também quando mais cinco dos nossos colegas conseguiram 
se eleger e fazer parte do Parlamento Amazônico.Está aí a força para 
que possamos trabalhar os gargalos que impedem o desenvolvimento 
do nosso Estado. Vossa Excelência colocou bem quando falou sobre 
a corrente na BR-174, quando falou e muito bem que estamos aqui 
acorrentados, que nos é tirado o direito constitucional de ir e vir, 
porque aquela corrente determina o horário que podemos trafegar dentro 
das nossas terras, dentro do nosso Estado. Portanto, ela fere um direito 
constitucional e Vossa Excelência defendeu muito bem. Vossa Excelência 
defendeu muito bem quando falou sobre o Linhão de Tucuruí e o Deputado 
Naldo trouxe um assunto importante, pois precisamos estar interligados ao 
Sistema Integrado Nacional através do Linhão de Tucuruí e o Parlamento 
Amazônico, Deputado Gabriel, Deputado Chagas, que é Vice-Presidente; 
Deputada Aurelina, que agora é membro; Deputada Lenir, que é membro 
também, o Parlamento Amazônico tem sim essa competência porque somos 
a região do País mais rica em potencialidades, mas hoje somos a região do 
País mais pobre em qualidade de vida. Portanto, temos que transformar 
essas potencialidades em produtos, comercializar, gerar postos de trabalho, 
gerar riqueza para que o nosso povo possa desfrutar dessas potencialidades 
que há milhares de anos está no nosso subsolo e há dezenas de anos a 
classe política fala tanto dessas riquezas, mas elas não chegam às mãos do 
povo que mora aqui na Amazônia. Portanto, Senhores Deputados, Vossas 
Excelências têm essa incumbência de fazer o Parlamento Amazônico trazer 
para o nosso Estado a condição de trabalho, de enriquecimento através 
do desenvolvimento sustentável. Essa questão indígena que a Deputada 
Aurelina colocou tão bem, que trava o nosso Estado, é sempre trazida 
à tona, principalmente na época das eleições.O nosso Estado deixa de 
se desenvolver muito por conta das questões indígenas e o Parlamento 
Amazônico tem essa incumbência. Fiquei feliz por ter sido eleito um 
dos membros da UNALE e quero colocar o meu mandato de apenas um 
ano naquela instituição à disposição dos nobres Parlamentares para que 
possamos trabalhar os projetos e assuntos importantes para o nosso Estado. 
Quero colocar à disposição do povo do meu Estado esse mandato de um 
ano da UNALE. Portanto, Senhor Presidente, foi de grande importância 
Vossa Excelência ter aqui no Parlamento determinado que 16 Parlamentares 
fizessem parte desta reunião importantíssima, não só para o Estado de 
Roraima, mas para o Brasil, porque lá assuntos de grande importância são 
debatidos e voltamos para cá revigorados e com novas experiências para 
trabalhar em prol do crescimento do nosso Estado.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Mecias de Jesus – Eu 
quero pedir vênia a Vossa Excelência e aos colegas para me juntar às suas 
sábias palavras, na manhã de hoje, e dizer que, sem dúvida alguma, a edu-
cação é a base mais sólida que pode ser construída por uma Nação e aqui 
em Roraima não tenho dúvidas que estamos no caminho certo com a Go-
vernadora Suely Campos, que em pouco menos de seis meses dá sinais 
vitais de que a educação do nosso Estado volta a respirar um ar de alívio e 
respeito pelos nossos alunos e pelos nossos filhos.
 Quero falar da UNALE e do Parlamento Amazônico. 
Infelizmente não pude participar, mas me junto aos que participaram 
E abrilhantaram. Mais uma vez a Assembleia Legislativa de Roraima 
se mostrou forte e firme galgando cargos importantes tanto na UNALE 
como no Parlamento Amazônico. Eu já fui vice-presidente da UNALE, 
Secretário-Geral, Primeiro-Secretário da UNALE, Presidente do 
Parlamento Amazônico por quatro anos e sei a importância que 
tem esses órgãos para a Amazônia, para o Brasil e em especial 
para Roraima. Quanta gente neste país ainda não conhece a 
Amazônia, não conhece Roraima e é papel desta Casa fazer com 
que este Estado seja conhecido em todos os rincões deste País e quiçá 
do mundo. Destaco a participação dos Deputados e de Vossa Excelência, 
que galgou cargos na UNALE e no Parlamento, e quero parabenizar a 
todos pela importante missão e mais uma vez parabenizar os servidores 
porque sei e conheço a importância deles, o conhecimento técnico deles no 
Parlamento. Parabenizar esta Casa, na pessoa do Presidente Jalser Renier, 
porque foi decisão dele fazer com que esta Casa participasse integralmente 
dos trabalhos na UNALE e do Parlamento Amazônico.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra continua. – Obrigado, 
Deputado!Quero fazer justiça e dizer que Vossa Excelência sempre é 
lembrado pelo ex-Presidente Tchê, pelo atual Presidente Postal e pelos 
diretores que sempre fazem referências positivas a Vossa Excelência 
quando participante efetivo e membro da UNALE e também do 

antecipadamente, toda a classe política e a sociedade, de um modo em geral, 
para este acontecimento que será apresentado na Assembleia Legislativa, 
no dia 26 de junho. 
 O Senhor Deputado Naldo da Loteria, pede uma Questão de 
Ordem. – Só para complementar o que o Senhor falou, queremos que seja 
solicitada a presença dos Senhores Deputados desta Casa nessa audiência e 
que seja marcada a presença para descontar dos vencimentos daqueles que 
não participarem, porque é de grande importância a nossa presença nessa 
audiência para que possamos fazer valer a importância do evento e para 
mostrarmos nossa necessidade e anseio na geração de energia. Obrigado!
 O Senhor Presidente Jalser Renier- Com a palavra o Senhor 
Deputado Brito Bezerra. 
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados. 
 Senhor Presidente, também faço uso dessa tribuna hoje para 
engrandecer a presença dos Senhores e Senhoras Deputados desta Casa 
Legislativa que estiveram na 19ª Conferência da UNALE – União Nacional 
dos Legisladores e Legislativos que se deu no Estado do Espírito Santo. 
Nós fomos a delegação com o maior número de Deputados, fomos num 
total de dezesseis Deputados presentes naquela Conferência. Também 
quero engrandecer a presença dos servidores desta Casa que estiveram 
dando total apoio a todos os Senhores Deputados em todos os eventos 
que aquela Conferência sediou, como também a presença de todos esses 
servidores nos eventos paralelos que estavam havendo, para instruir esses 
servidores para que possam aqui nesta Casa nos assessorar melhor.
 Então, estão de parabéns os Senhores Deputados, e Deputadas e 
todos os servidores que estiveram na 19ª Conferência da UNALE. 
 Mas, Senhor Presidente, Deputada Lenir e Deputado Evange-
lista Siqueira, que representam a educação nesta Casa, fiquei muito feliz 
e maravilhado com as palavras do Governador do Espírito Santo, Senhor 
Paulo Hartung. Fiquei maravilhado com o pronunciamento estadista daque-
le Governador. 
 Senhor Presidente, o Governador do Estado do Espírito Santo, 
em outras palavras, quis dizer, essa foi a minha interpretação, que a riqueza 
daquele Estado não se resume apenas aos recursos financeiros, que não 
é a situação econômica daquele Estado que o coloca num patamar de 
grandiosidade. Não são os royalties do petróleo nem simplesmente os 
recursos oriundos da exportação de pedras, não são os recursos oriundos 
da exportação do café que deixam o Estado economicamente grandioso e 
sim o investimento maciço feito na educação. O Governador Paulo Hartung 
foi Deputado Estadual por dois mandatos, foi Deputado Federal, Senador 
da República e Governador pela terceira vez no Estado do Espírito Santo 
e sempre que esteve à frente do Poder Executivo investiu na educação. 
Ele disse que a educação forma os bons gestores, os bons cidadãos e que a 
educação naquele Estado fez com que o Estado chegasse àquele patamar. 
Portanto, dos três direitos e garantias fundamentais dos cidadãos 
brasileiros, direitos esses constitucionais, os mais sagrados de todos, 
o que mais engrandece uma Nação, é a educação, é o investimento em 
educação. Foi isso que entendi nas palavras daquele nobre governador. 
Nas palavras também grandiosas do Ministro Marco Aurélio de Melo, 
que falou também do Poder Público no que tange aos investimentos em 
educação, segurança pública e saúde. Porque o Poder Público, os gestores 
públicos e aqueles que detêm mandatos falam tanto em educação, saúde 
e segurança, meu amigo Deputado Chico Guerra? Por que são direitos e 
garantias fundamentais e estão previstos na Constituição. Esses já têm 
recursos carimbados e destinados para que eles aconteçam nos Estados. 
Mas, o entendimento do Ministro Marco Aurélio de Melo é que os gestores 
públicos, humanos como são, podem até errar na segurança pública, na 
saúde, é admissível, mas, na educação não se pode errar. A educação é 
tudo, deve ser e tem que ser mais que importante, tem que ser essencial 
para os gestores públicos. Só a partir de uma boa educação, é que o Estado 
consegue se desenvolver economicamente, só a partir da educação é que as 
pessoas conseguem discernir o certo do errado, o bom do ruim. A partir 
daí as pessoas conseguem empreender, conseguem crescer como ser 
humano e esse ajuntamento de crescimento dos cidadãos se reflete 
no crescimento econômico e no desenvolvimento social de uma 
Nação, de um Estado e de um Município. Fiquei muito feliz quando 
pude, Deputado Mecias de Jesus, trazer para cá essa reflexão, 
quando vejo nossa Governadora Suely Campos determinada, 
atuante, reconstruindo a educação do nosso Estado. Quando vejo 
o investimento nas escolas públicas. Quando vejo o trabalho que 
está sendo feito para regionalizar a merenda escolar. Quando vejo a 
Governadora trabalhando para que o transporte escolar esteja na casa 
de cada aluno, de cada vicinal, seja no rincão mais próximo ou mais 
distante do nosso Estado. Quando vejo o empenho e a alegria nos olhos 
do ex-governador Neudo Campos, que construiu aqui cento e trinta e uma 
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Primeiro-Secretário que proceda à leitura de Projeto de Lei nº 068/12, bem 
como, do Parecer.
 O Senhor Primeiro Secretário (Naldo da Loteria) – (Lido o 
Projeto de Lei nº 068/12, e o Parecer). 
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) - Coloco em discussão a 
matéria. 
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio - Senhor Presidente, 
queremos, de antemão, agradecer ao Relator por ter adequado o Projeto 
de acordo com a orientação da consultoria jurídica da Casa, ao Deputado 
Gabriel, pois eram dois projetos e juntamos num só, foram apensados, com 
um só objetivo, que é a realização, por parte da Maternidade Nossa Senhora 
de Nazaré, do teste do coraçãozinho (exame de oximetria de pulso) que 
faz o diagnóstico do recém-nascido para saber se tem ou não problemas 
cardíacos. Esse projeto eu apresentei a pedido de uma mãe, que teve seu 
filho na Maternidade Nossa Senhora de Nazaré e que poucos dias depois foi 
diagnosticado com problemas cardíacos e veio a falecer. Mesmo recorrendo 
a São Paulo, não foi possível salvar a vida daquela criança. E, segundo 
a mãe, isso ocorreu porque não foi feito o diagnóstico antecipado. Dessa 
forma, unimos forças e redigirmos essa proposta que ajudará essas crianças 
recém-nascidas. Há profissionais habilitados para realizar esse exame, o 
equipamento é barato e não tem porque deixar de prestar esse serviço. 
Muito obrigado e peço apoio dos colegas.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Em votação. A Votação 
será nominal e eletrônica. Votando sim, os Senhores Deputados aprovam a 
matéria e votando não, rejeitam-na.
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 068/12, por 18 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Primeiro-Secretário que proceda à leitura do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 017/15, bem como o Parecer da Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário (Naldo da Loteria) – (Lido o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 017/15 e o Parecer da Comissão).
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Coloco em discussão a 
matéria.
 O Senhor Deputado Chico Guerra – Senhor Presidente, 
gostaria de solicitar ao líder da nossa bancada para que libere a bancada 
para votar favorável, por ser uma matéria de extrema importância para o 
desenvolvimento do Estado. Queria também pedir ao líder do Governo que 
apresente o novo nome para a Presidência da FEMAHR, para resolver isso 
de uma vez por todas, visto que está acarretando uma série de entraves para 
essa instituição.
 O Senhor Deputado Oleno Matos – Senhor Presidente, só para 
informar que voto favorável ao nome do Senhor Alysson Roger Soares 
Macedo para ser o Diretor-Presidente do ITERAIMA e dizer que ele já foi 
sabatinado na Casa, apresentou seu currículo, é um servidor do INCRA de 
carreira, uma pessoa que não tenho dúvida, irá exercer com brilhantismo a 
direção daquele instituto. Peço aos colegas que votem pela aprovação de 
seu nome.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio– Senhor Presidente, 
na mesma linha do Deputado Oleno Matos, quero pedir aos colegas que 
aprovem o nome do Senhor Alysson para a Presidência do ITERAIMA, 
um servidor altamente capacitado, conhece toda essa questão fundiária 
do Estado. Aceitou o convite da Governadora para assumir a tarefa 
árdua, que é regularizar as terras de Roraima. Neste momento, em 
Brasília, está se reunindo todo um comitê formado pela SEPLAN, 
ITERAIMA, FEMARH e IACT para discutir com o Governo Federal 
a questão das transferências das terras, o zoneamento, demarcação 
e ampliação de reservas. Então, precisamos num curto prazo, dar as 
condições políticas à FEMARH, à SEPLAN e ao ITERAIMA para 
fomentar o desenvolvimento do setor agrícola no Estado de Roraima. 
Então, é uma questão de sobrevivência de nosso Estado, a geração de 
emprego e rendas. Não podemos hesitar na aprovação do nome desse 
rapaz para o ITERAIMA, que está com toda boa vontade de resolver 
todo aquele imbróglio que foi encontrado naquela Instituição. E para 
isso, com toda a sua equipe, ele precisa dessa tranquilidade política. 
Então, eu quero reforçar aqui, me comprometer de pedir aos colegas 
Deputados que possamos aprovar nesta terça-feira o nome do Senhor 
Alysson para o ITERAIMA. Era isso, Senhor Presidente.
 O Senhor Deputado Naldo da Loteria – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, só para chamar a atenção dos 
Deputados sobre a questão do ITERAIMA, é uma questão que nós 
temos que aprovar o mais rápido possível, uma vez que a questão 
da polêmica de nossas terras tem que ser resolvida. O Congresso 
está discutindo e o Estado tem a oportunidade de regularizar a questão 
agrária. Hoje os produtores têm dificuldades ao acesso ao crédito pela 
questão da documentação. Então, é de grande importância e acho que 
isso já era para ter sido aprovado há mais tempo. O Doutor Alysson é 

Parlamento Amazônico, e qual Vossa Excelência presidiu.Temos ótimas 
referências do trabalho de Vossa Excelência e isso nos orgulha bastante.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jorge Everton – 
Obrigado, Deputado!Gostaria de referendar as palavras do Deputado Brito 
com relação à UNALE. Realmente foi um evento surpreendente. Podemos 
aprender bastante e parabenizar a iniciativa do Presidente Jalser, por ter 
levado os Deputados e os servidores. Os servidores estão de parabéns. O 
comportamento e a atitude mostraram um profissionalismo excepcional. Eu 
queria que o Senhor transmitisse a eles o nosso agradecimento pelo apoio 
nos dias em que estivemos lá reunidos. Quero destacar a fala do Presidente 
da Assembleia Legislativa de São Paulo. O Capez é um jurista excepcional 
no conhecimento do direito. Eu estudei pelos livros do mestre Capez 
e ele está marcando uma reunião em São Paulo. Eu acho fundamental a 
participação desta Casa, para tratar da quebra do Pacto Federativo. É uma 
questão de ordem que não podemos permitir. Os municípios e os Estados 
abrigam a população, mas os recursos ficam com a União. Precisamos 
de uma saída econômica para o Estado de Roraima e é essencial nossa 
participação. Eu gostaria que o Presidente Jalser entrasse em contado com o 
Presidente Capez para que possamos participar dessa reunião em São Paulo 
onde todos os Deputados estarão reunidos para tratar da quebra do Pacto 
Federativo. É importante entrarmos em contato para sabermos qual será a 
data, que ainda não foi definida. Também coloco o meu mandato de um ano 
à disposição do Estado de Roraima, tanto no Parlamento Amazônico como 
na UNALE.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Gabriel Picanço – A 
data do evento será nos dias 28 e 29 de agosto.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra continua. – Quero registrar 
que o Deputado Jorge Everton é membro da UNALE e do Parlamento 
Amazônico. Vossa Excelência é preparado, qualificado e defende muito 
bem nosso Estado. O novo Presidente da UNALE é o Sandro Locutor, do 
Espírito Santo, e na fala desses Parlamentares, volto a citar o Paulo Hartung 
Governador, pois, ele falou da necessidade que temos, nós instituições 
públicas, de resgatar a credibilidade dos órgãos públicos, das instituições 
públicas e, sobretudo da classe política do nosso Estado. Nós precisamos 
buscar novamente a credibilidade que tinha antes a classe política neste 
País. Por muitas vezes acontece o julgamento antecipado da lide, através da 
imprensa, muitas vezes sem provas, sem levantamento, sem critérios e sem 
observar o princípio da presunção da inocência, que é um instituto jurídico, 
Deputado Oleno Matos, consolidado, que nós temos, a prerrogativa de até 
que seja transitado e julgado, na última instância, o cidadão brasileiro ainda 
é acusado. Então, o princípio da presunção da inocência precisa sempre ser 
observado, pois é um direito do cidadão brasileiro. Muito obrigado pela 
atenção. Quero dizer que nós estamos aqui, membros da UNALE recém-
eleitos, à disposição para as demandas necessárias desta Casa e do povo do 
nosso Estado. 
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) - Esta Presidência agrade-
ce a presença dos Senhores Deputados no evento tão importante como o da 
UNALE, ocorrido no Espírito Santo. 
 Quero comunicar também ao Deputado Jorge Everton que é de 
interesse desta Casa ter Deputados representando o Estado no Encontro 
do Pacto Federativo, em São Paulo, para que possamos ter certamente um 
Poder Legislativo mais independente, mais ativo e mais ligado aos anseios 
da sociedade. 
 Não havendo mais oradores inscritos, passaremos para a Ordem 
do Dia: discussão e votação, em segundo turno, 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.
 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.
 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.
 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.
 Projeto de Decreto Legislativo nº 017/15, que “Aprova a in-
dicação do Senhor Alysson Roger Soares Macedo, para exercer o cargo 
de Presidente do Instituto de Terras e Colonização de Roraima/ITE-
RAIMA”. 
 Suspendo a Sessão, pelo tempo necessário, para que as 
Comissões em conjunto possam analisar e emitir parecer aos referidos 
projetos.
 Reaberta a Sessão.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Solicito ao Senhor 
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um servidor de carreira, conhecedor da questão fundiária de nosso 
Estado, tanto ele, como o Presidente da FEMARH, são de grande 
importância para o Estado, principalmente no setor primário, que é 
o setor que temos que dar atenção, para que possamos alavancar a 
economia do nosso Estado. 
 O Senhor Deputado George Melo – Nós temos aqui 
conduzido as votações com muita seriedade. Eu tenho dito que esse 
grupo independente é um grupo que discute as questões importantes 
para o Estado. E entendemos que essa votação do ITERAIMA é 
fundamental para o seu desenvolvimento. Por isso eu peço aos 
colegas que votem favorável à aprovação do nome do Presidente do 
ITERAIMA. Precisamos dar segurança ao nosso produtor rural, ao 
investidor, às pessoas que querem realmente, que precisam fazer com 
que o setor produtivo de Roraima funcione. 
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Senhor Presidente, 
Senhores Deputados, eu também participei da Comissão de sabatina do 
Doutor Alysson. Nós temos que aprovar o nome do doutor Alysson por 
ele estar capacitado para exercer essa função, que vai melhorar a situação. 
Como o Deputado George Melo disse, nós analisamos o benefício de um 
gestor público num determinado setor de nossa sociedade. Votei favorável 
ao relatório do Deputado Mecias de Jesus na Comissão. Tenho certeza que 
ele também irá dar grande contribuição neste setor importante da nossa 
sociedade, que é o ITERAIMA. 
 O Senhor Presidente Jalser Renier– Não havendo mais 
nenhum Deputado que queira discutir a matéria, coloco-a em 
votação. A votação será eletrônica e secreta. Para ser aprovada, 
precisa de treze votos favoráveis. Pergunto se existe algum 
Parlamentar que queira fazer a sua justificativa de voto.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra–Senhor Presidente, 
diante da importância que tem o ITERAIMA para a regularização 
fundiária de nosso Estado, e diante do brilhantismo que o Senhor 
Alisson Roger Soares Macedo, vem desenvolvendo a função, mesmo 
interinamente, oriento a bancada do Governo a votar pela aprovação. 
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, a 
orientação para o G-14 é para votar sim.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em votação a matéria. 
 Por problemas técnicos em nosso painel, a votação será 
manual. 
 Suspendo a Sessão para que se organize a votação secreta.
 Reaberta a Sessão.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Dou por reaberta a 
Sessão. Em votação a matéria. A votação será nominal. Votando sim, 
aprovam a matéria e votando não rejeitam-na. 
 O Senhor Deputado Chico Guerra pede Questão de 
Ordem. – Senhor Presidente, por que 23 cédulas?
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Desculpe Senhor 
Deputado, são 21 cédulas.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
chamada nominal para a votação
 O Senhor Primeiro-Secretário (Naldo da Loteria) - 
procede à chamada. 
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Convido os 
Senhores Deputados Naldo da Loteria e Jânio Xingu para atuarem 
como escrutinadores.
 Informo que a matéria recebeu 18 votos favoráveis, nenhum 
contra e nenhuma abstenção. Dou por aprovado o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 017/15.
 Não havendo mais matéria para Ordem do Dia, 
passamos para o Expediente de Explicações Pessoais.
 A Senhora Deputada Angela A. Portella – Quero lembrar 
que está convocada para hoje, às 15h, na sala de reuniões, reunião 
extraordinária em conjunto com os membros da Comissão de Defesa 
dos Direitos Humanos e das Minorias e Comissão de Defesa dos 
Direitos da Família, os Senhores Deputados: Chico Guerra, Izaías 
Maia, Dhiego Coelho, Soldado Sampaio, Francisco Mozart, Oleno 
Matos, Aurelina Medeiros e Lenir Rodrigues. Obrigada!
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – E, não havendo 
mais nada a tratar, dou por encerrada a Sessão e convoco outra 
para o dia 17 de junho, à hora regimental.
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Angela A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Guerra, 
Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Francisco Mozart, Gabriel 
Picanço, George Melo, Izaías 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.
Ata Aprovada em : 18/06/2015.
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