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15699 JOSE DA COSTA PADILHA JUNIOR Assistente Parlamentar II

17417 LUCIANO VENTURA TORRES Assistente Esp II MD

14190 MARIA RAIMUNDA TAVARES GARCIA Assistente Parlamentar III

16903 MARZOEL SARAIVA DO NASCIMENTO Assessor Esp II MD

16137 QUELSON LOPES DA SILVA Aux Esp III MD

17016 REGES FERREIRA RIBEIRO Aux Esp III MD

17093 RICARDO AGUIAR MENDES Assistente Esp I MD

16928 RICARDO DE SOUZA MARCELINO Auxiliar Parlamentar V

16929 RONEIDO MARQUES CRAVEIRO Auxiliar Parlamentar V

16908 SELMA CASTRO DA SILVA Assessor Esp III MD

15313 SILVAN PAULA DE OLIVIERA Assessor Parlamentar IV

14644 TEREZINHA DE JESUS CONCEIÇÃO DA Assessor Esp III MD

16931 UDENI GOMES RODRIGUES Auxiliar Parlamentar V

15315 VALMOR IRES GUIMARAES CASTRO Assistente Parlamentar II

12692 VANESSA CRUZ PACHECO PONCE Assessor Parlamentar V

11780 WALKEMAN SCHERLY BARBOSA DE Assessor Esp II MD

16162 ZICO OLIVEIRA DA SILVA Aux Esp III MD

Art. 2º NOMEAR as pessoas listadas abaixo, a partir de 01 
de julho de 2015, para exercerem Cargos Comissionados nos Gabinetes, 
integrantes do Quadro de Pessoal, de conformidade com o que dispõe a 
Resolução nº 013/2012, de 04 de janeiro de 2013, publicada no Diário da 
ALE nº 1490 de 04.01.2013.

ORD MAT NOME CARGO

16173 ALMIRENE DOS SANTOS DE SOUZA FS3 Auxiliar Parlamentar

17472 ANA CAROLINE SILVANO FS4 Auxiliar Parlamentar

15604 ANDRE DE SOUSA SAMPAIO FS4 Secretário Parlamentar

16157 AUGUSTO ARAUJO RIBEIRO FS4 Secretário Parlamentar

17403 BERENEUDE LIMA PARENTES FS4 Secretário Parlamentar

17139 CARLOS ROBERTO AMORIM DA SILVA FS3 Auxiliar Parlamentar

16278 CONCEICAO IMACULADA TEIXEIRA 
ARAUJO FS4 Secretário Parlamentar

16298 DAYARA LIMA DOS REIS FS4 Secretário Parlamentar

15163 EDIANE DE MELO COELHO FS4 Secretário Parlamentar

17049 EDUARDO DA SILVA CARNEIRO FS1 Auxiliar Parlamentar

16817 EGUINALDO GOMES PEREIRA DA CRUZ FS4 Assessor Parlamentar

15295 ELIANA DE SOUZA PAREDAO FS4 Secretário Parlamentar

11856 ELISAMA CASTRICIANO GUEDES CALIXTO FS4 Auxiliar Parlamentar

11930 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FS4 Secretário Parlamentar

15319 GILBERTO MORAES DE OLIVEIRA FS1 Tec. Legislativo

17132 GUTEMBERG DO NASCIMENTO SOUSA FS2 Auxiliar Parlamentar

17133 IRISMAR COELHO DA SILVA SANTOS FS2 Auxiliar Parlamentar

8166 IZANILSON MANGABEIRA DE OLIVEIRA FS4 Secretário Parlamentar

17439 JESSICA ALINE ERICEIRA LIMA MARTINS FS1 Secretário Parlamentar

15252 JOCINEY SOUZA NOGUEIRA FS1 Tec. Legislativo

15699 JOSE DA COSTA PADILHA JUNIOR FS2 Assessor Parlamentar

17417 LUCIANO VENTURA TORRES FS4 Secretário Parlamentar

14190 MARIA RAIMUNDA TAVARES GARCIA FS4 Secretário Parlamentar

16903 MARZOEL SARAIVA DO NASCIMENTO FS4 Secretário Parlamentar

16137 QUELSON LOPES DA SILVA FS4 Secretário Parlamentar

17016 REGES FERREIRA RIBEIRO FS4 Secretário Parlamentar

17093 RICARDO AGUIAR MENDES FS5  Secretário Parlamentar

ATOS ADMINISTRATIVOS
DA PRESIDÊNCIA - ATOS DA CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-ALE/CPL
CONCORRÊNCIA SRP Nº 005/2015

COMUNICADO
PROCESSO: 0020/ALE/2015
NATUREZA: CONCORRÊNCIA SRP nº 005/2015
OBJETO: A presente licitação tem como objeto o REGISTRO DE 
PREÇOS para eventual aquisição de materiais de expediente, gêneros de 
alimentação, limpeza/higienização/acondicionamento, elétrico/hidráulico, 
com o fito de atender as necessidades administrativas dessa Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima, de acordo com as especificações e 
quantidades constantes deste Edital. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Roraima através da 
Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados que a 
empresa QUEIROZ E LINHARES LTDA, CNPJ: 14.117810/0001-37, 
protocolou recurso contra a decisão que a inabilitou e contra a decisão que 
habilitou as empresas MACRO DISTRIBUIDORA E EMBALAGENS 
LTDA, CNPJ: 19.034.188/0001-17 e SERCON SERVIÇOS 
CONTÁBEIS, CNPJ:34.790.337/0001-61. Nos termos da Lei 8.666/93 os 
interessados poderão impugná-los no prazo de 5(cinco) dias úteis seguintes 
a presente publicação. 

As empresas interessadas deveram comparecer na sala da CPL 
da ALE-RR sito à Avenida Nossa Senhora da Consolata, 897 - Bairro 
Centro - Boa Vista-RR, para tomarem ciência do teor recurso no horário de 
8h às 13 h. Vista dos autos franqueada aos interessados. 

Boa Vista-RR, 02 de setembro de 2015
Verona Sampaio Rocha Lima                                            

Presidente / CPL

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 0230/2015-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. 1º EXONERAR os servidores listados no anexo desta 
Resolução, a partir de 01 de julho de 2015, onde exerceram Cargos 
Comissionados, integrantes do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, 
em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 009/2011, de 22 de 
julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 26.07.2011.

ORD MAT NOME CARGO

16173 ALMIRENE DOS SANTOS DE SOUZA Assistente Parlamentar II

17472 ANA CAROLINE SILVANO Auxiliar Parlamentar IV

15604 ANDRE DE SOUSA SAMPAIO Assessor Parlamentar V

16157 AUGUSTO ARAUJO RIBEIRO Aux Esp III MD

17403 BERENEUDE LIMA PARENTES Assistente Parlamentar IV

17139 CARLOS ROBERTO AMORIM DA SILVA Auxiliar Parlamentar V

16278 CONCEICAO IMACULADA TEIXEIRA 
ARAUJO Auxiliar Parlamentar V

16298 DAYARA LIMA DOS REIS Assessor Parlamentar V

15163 EDIANE DE MELO COELHO Assessor Esp II MD

17049 EDUARDO DA SILVA CARNEIRO Assistente Esp I MD

16817 EGUINALDO GOMES PEREIRA DA CRUZ Assessor Esp III MD

15295 ELIANA DE SOUZA PAREDAO Assessor Parlamentar IV

11856 ELISAMA CASTRICIANO GUEDES CALIXTO Assessor Parlamentar V

11930 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA Assessor Parlamentar IV

15319 GILBERTO MORAES DE OLIVEIRA Assessor Parlamentar IV

17132 GUTEMBERG DO NASCIMENTO SOUSA Auxiliar Parlamentar V

17133 IRISMAR COELHO DA SILVA SANTOS Auxiliar Parlamentar V

8166 IZANILSON MANGABEIRA DE OLIVEIRA Assistente Parlamentar II

17439 JESSICA ALINE ERICEIRA LIMA MARTINS Auxiliar Parlamentar V

15252 JOCINEY SOUZA NOGUEIRA Assessor Parlamentar V
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Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 01 de setembro de 2015.

Deputado Jalser Renier Padilha
Presidente 

Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra
1º Secretário

Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0234/2015-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 Conceder os 15 (quinze) dias restantes do usufruto das 

férias do servidor RICARDO COLARES FILGUEIRAS, matrícula 12511, 
no período de 23/11/2015 a 07/12/2015, referentes ao exercício de 2014, as 
quais foram alteradas pela resolução 097/2015-DGP, publicada no Diário 
n° 2070/2015 de 03 de junho de 2015.  

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 01 de setembro de 2015.

Deputado Jalser Renier Padilha 
Presidente

Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra
1º Secretário

Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0235/2015-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 Alterar o usufruto das férias do servidor JANDER 

GENER CESAR GUERREIRO, matrícula 12591, de 13/07/2015 a 
11/08/2015 para 13/07/2015 a 27/07/2015, 15 (quinze) dias, referentes ao 
exercício de 2014, por necessidade da instituição.

Art. 2º Os 15 (quinze) dias restantes das férias ora alteradas 
serão usufruídas em 14/09/2015 a 28/09/2015.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 01 de setembro 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 362/2015
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 SILVIA 

ELIANE MOREIRA SILVA Matrícula 13998, IOLANDA DE ARAÚJO 
FREIRE  Matrícula 13963,  MAYARA CRISTINA LEITE ALMEIDA 
Matrícula 12292 e NIEDJA RICARDO TEIXEIRA DE MACEDO 
Matrícula 15457 para viajarem com destino ao município de Pacaraima, 
no período de 21.09 a 25.09.2015, com a finalidade de tratarem de assuntos 
inerentes às atividades funcionais, a serviço deste Poder.  

Palácio Antônio Martins, 01 de Setembro de 2015
Deputado JALSER RENIER PADILHA

Presidente
Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA

1º Secretário
Deputado DHIEGO COELHO

3º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 363/2015
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 ARTEMISIA 

DE OLIVEIRA LOPES Matrícula 14826, SARAH ALVES SANTOS 

16928 RICARDO DE SOUZA MARCELINO FS4 Auxiliar Parlamentar

16929 RONEIDO MARQUES CRAVEIRO FS4 Auxiliar Parlamentar

16908 SELMA CASTRO DA SILVA FS4 Secretário Parlamentar

15313 SILVAN PAULA DE OLIVIERA FS2 Auxiliar Parlamentar

14644 TEREZINHA DE JESUS CONCEIÇÃO DA FS4 Secretário Parlamentar

16931 UDENI GOMES RODRIGUES FS3 Secretario Parlamentar

15315 VALMOR IRES GUIMARAES CASTRO FS4 Secretário Parlamentar

12692 VANESSA CRUZ PACHECO PONCE FS4 Secretário Parlamentar

11780 WALKEMAN SCHERLY BARBOSA DE FS1 Auxiliar Parlamentar

16162 ZICO OLIVEIRA DA SILVA FS4 Secretário Parlamentar

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 01 de julho de 2015.

Palácio Antônio Martins, 28 de agosto de 2015.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0231/2015-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 Suspender o usufruto das férias da servidora CAMILA 

SALES LIMA, matrícula 15793, programadas para o período de 
01/07/2015 a 30/07/2015, referentes ao exercício de 2015, por necessidade 
da instituição.

Art. 2º As férias ora suspensas serão usufruídos em data 
oportuna.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 01 de setembro de 2015.

Deputado Jalser Renier Padilha
Presidente 

Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra
1º Secretário

Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0232/2015-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 Suspender o usufruto das férias do servidor PEDRO 

MARDEM SOUZA FELIX, matrícula 11588, programadas para o 
período de 01/08/2015 a 14/08/2015, referentes ao exercício de 2013, por 
necessidade da instituição.

Art. 2º As férias ora suspensas serão usufruídos em data 
oportuna.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 01 de setembro de 2015.

Deputado Jalser Renier Padilha
Presidente 

Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra
1º Secretário

Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0233/2015-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 Suspender o usufruto das férias do servidor MARCUS 

CEZAR GORBACHEV CRUZEIRO DE HOLANDA, matrícula 13932, 
programadas para o período de 01/08/2015 a 30/08/2015, referentes ao 
exercício de 2014, por necessidade da instituição.

Art. 2º As férias ora suspensas serão usufruídos em data oportuna.
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DE MIRANDA Matrícula 16831 e RENATA CAROLINA GOMES 
C. DA SILVA Matrícula 17455, para viajarem com destino ao município 
de Rorainópolis, no período de 21.09 a 27.09.2015, com a finalidade de 
tratarem de assuntos inerentes às atividades funcionais, a serviço deste 
Poder.  

Palácio Antônio Martins, 01 de Setembro de 2015
Deputado JALSER RENIER PADILHA

Presidente
Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA

1º Secretário
Deputado DHIEGO COELHO

3º Secretário
R E S O L U Ç Ã O Nº 368/2015

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 PEDRO EIMAR 

MOREIRA Matrícula 17190 e ANTÔNIO FERREIRA FILHO 
Matrícula 12600, para viajarem com destino a cidade de Fortaleza - CE, 
no período de 01.09 a 10.09.2015, com a finalidade de tratarem de assuntos 
inerentes às atividades funcionais, a serviço deste Poder.  

Palácio Antônio Martins, 01 de Setembro de 2015
Deputado JALSER RENIER PADILHA

Presidente
Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA

1º Secretário
Deputado DHIEGO COELHO

3º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 369/2015
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 MARDEM 

SOUZA FELIX Matrícula 11588, para viajar com destino ao município 
de Caracaraí, no período de 02.09 a 11.09.2015, com a finalidade de tratar 
de assuntos inerentes às atividades funcionais, a serviço deste Poder.  

      Palácio Antônio Martins, 02 de Setembro de 
2015

Deputado JALSER RENIER PADILHA
Presidente

Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA
1º Secretário

Deputado DHIEGO COELHO
3º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 370/2015
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 Excelentíssimo Senhor 

Deputado JORGE EVERTON BARRETO GUIMARÃES para viajar 
com destino a cidade de Brasília - DF, no período de 13.09 a 17.09.2015, 
com a finalidade de tratar de assuntos inerentes às atividades parlamentares, 
a serviço deste Poder.

      Palácio Antônio Martins, 02 de Setembro de 
2015

Deputado JALSER RENIER PADILHA
Presidente

Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA
1º Secretário

Deputado DHIEGO COELHO
3º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 371/2015
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 MARIA DO 

PERPÉTUO SOCORRO BARBOSA MARQUES Matrícula 16797, 
para viajar com destino a cidade de Manaus - AM, no período de 08.09 a 
11.09.2015, com a finalidade de tratar de assuntos inerentes às atividades 

Matrícula 12160, NATALIA PAIVA DE OLIVEIRA Matrícula 8640 e 
CANDIDO JOSÉ DE LIRA BARBOSA Matrícula 13607 para viajarem 
com destino a cidade de Manaus –AM, no período de 09.09 a 14.09.2015, 
com a finalidade de tratarem de assuntos inerentes às atividades funcionais, 
a serviço deste Poder.  

Palácio Antônio Martins, 01 de Setembro de 2015
Deputado JALSER RENIER PADILHA

Presidente
Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA

1º Secretário
Deputado DHIEGO COELHO

3º Secretário
R E S O L U Ç Ã O Nº 364/2015

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 ITAMAR 

ALVES BASTOS Matrícula 17294, AGUINALDO ALVES LACERDA 
Matrícula 17292, CLAUDIONOR CAVALCANTE DE ARAÚJO 
Matrícula 17299 e VERLANDE DE SOUZA PIMENTEL Matrícula 
17293 para viajarem com destino aos municípios de Rorainópolis e São 
Luiz do Anauá, no período de 10.09 a 14.09.2015, com a finalidade de 
tratarem de assuntos inerentes às atividades funcionais, a serviço deste 
Poder.  

Palácio Antônio Martins, 01 de Setembro de 2015
Deputado JALSER RENIER PADILHA

Presidente
Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA

1º Secretário
Deputado DHIEGO COELHO

3º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 365/2015
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 LAERCIO AGUIAR 

ALVES Matrícula 13723, para viajar com destino a cidade de Manaus –
AM, no período de 03.09 a 12.09.2015, com a finalidade de tratarem de 
assuntos inerentes às atividades funcionais, a serviço deste Poder.  

Palácio Antônio Martins, 01 de Setembro de 2015
Deputado JALSER RENIER PADILHA

Presidente
Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA

1º Secretário
Deputado DHIEGO COELHO

3º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 366/2015
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 ANDREIA MARIA 

SILVA DA CRUZ Matrícula 13804, para viajar com destino a cidade 
de Manaus –AM, no período de 03.09 a 11.09.2015, com a finalidade de 
tratarem de assuntos inerentes às atividades funcionais, a serviço deste 
Poder.  

Palácio Antônio Martins, 01 de Setembro de 2015
Deputado JALSER RENIER PADILHA

Presidente
Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA

1º Secretário
Deputado DHIEGO COELHO

3º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 367/2015
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 LIVIANY 

MESQUITA DE CAMPOS Matrícula 9108, MARIA JOSÉ DA 
SILVA FRAGA Matrícula 16795, MARIA DO SOCORRO ALVES 
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JUSTIFICATIVA
 Tal indicação se justifica em decorrência da péssima condição 
de tráfego da vicinal VI, no trecho que corta a Comunidade Santa Rita, no 
Município do Cantá, fato que tem dificultado o transporte e o escoamento 
da produção local, assim como o transito de veículos de pequeno e médio 
porte, prejudicando, inclusive, o transporte escolar dos alunos residentes na 
região.

Palácio Antonio Martins, 31 de agosto de 2015.
MASAMY EDA

Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 148/2015
 INDICO, nos termos do art. 168, §12, VI do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa de Roraima, a Excelentíssima Senhora 
Governadora do Estado, que determine à Secretária de Educação 
do Estado a realização de fiscalização rígida e intensa na prestação dos 
serviços de transporte escolar de alunos nas comunidades localizadas no 
Município do Cantá, a fim de apurar denúncias de superlotação dos veículos 
que operam na região, assim como de excesso de velocidade com que os 
veículos lotados de crianças trafegam nas vicinais.

JUSTIFICATIVA
 Tal indicação se justifica em decorrência de denúncias verbais e 
relatos de moradores das Comunidades localizadas no Município do Cantá, 
acerca da  superlotação e do excesso de velocidade com que os veículos de 
transporte escolar operam na região. Desta forma, considerando que fatos 
como este colocam em risco a seguranças dos alunos da região, que em sua 
maioria são crianças, faz-se necessária a apuração dos fatos, por meio de 
fiscalizações constantes e rígidas, diante da  seriedade e importância que o 
caso requer. 
 Por oportuno, destaco que é preceito fundamental e 
constitucional expresso na Constituição Federal de 1988, que é dever 
de todos e responsabilidade inafastável da União, dos Estados e dos 
Municípios garantir e zelar pela saúde, educação e  segurança das crianças 
e adolescentes, indistintamente. 
 Insto porque a proteção integral às crianças e adolescentes 
encontra amparo no status de prioridade absoluta, uma vez que estão em 
peculiar condição de pessoas
humanas em desenvolvimento.

Palácio Antonio Martins, 31 de agosto de 2015.
MASAMY EDA

Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 149/2015
 INDICO, nos termos do art. 168, §1v, VI do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa de Roraima, a Excelentíssima Senhora 
Governadora do Estado, que determine aos órgãos competentes a realização 
de um estudo de viabilidade, adotando-se as providencias pertinentes acerca 
das condições de trafego da ponte localizada na Vicinal V, no perímetro da 
Comunidade do Tatajuba, no Município do Cantá, visando à sua adequação 
ao trafego de veículos de pequeno, médio e grande porte, considerando 
que, conforme as fotos em anexo, a estrutura cedeu e corre o risco de cair a 
qualquer momento, inviabilizando o tráfego de veículos na região.

JUSTIFICATIVA
 Tal indicação se justifica em decorrência da péssima condição 
de tráfego de veículos sobre uma das pontes localizadas na Comunidade 
do Tatajuba, ao longo da vicinal V, no Município do Cantá, fato que tem 
dificultado o transporte e o escoamento da produção local, assim como o 
transito de veículos de pequeno e médio porte, prejudicando, inclusive, o 
transporte escolar dos alunos residentes na região.

Palácio Antonio Martins, 31 de agosto de 2015.
MASAMY EDA

Deputado Estadual

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA
ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA QUADRINGENTÉSIMA 
VIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
QUINQUAGÉSIMO PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA 
LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE RORAIMA.
Às nove horas do dia primeiro de setembro de dois mil e 
quinze, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda 
milésima quadringentésima vigésima quarta Sessão Ordinária 
do quinquagésimo Período Legislativo da Sétima Legislatura da 

funcionais, a serviço deste Poder.  
    Palácio Antônio Martins, 02 de Setembro de 2015

Deputado JALSER RENIER PADILHA
Presidente

Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA
1º Secretário

Deputado DHIEGO COELHO
3º Secretário

ATOS LEGISLATIVOS
INDICAÇÕES

INDICAÇAO N° 145/2015
 O parlamentar que a esta subscreve com amparo no art. 202 do 
Regimento Interno deste Poder requer o encaminhamento a Excelentíssima 
Senhora Governadora da seguinte Indicação:
 A PRESENTE INDICAÇÃO TEM POR ESCOPO 
SUGERIR AO PODE EXECUTIVO, A EXPANSÃO DO PROGRAMA 
LUZ PARA TODOS AO PROJETO DE ASSENTAMENTO PA 
JACAMIM  FÉ EM DEUS, LOCALIZADO  NA  VICINAL 131 NO 
MUNICÍPIO DO CANTÁ.

JUSTIFICATIVA
 Sendo a eletricidade  um elemento fundamental, irá  
melhorar a qualidade de vida dos pequenos agricultores que ali 
residem, desestimulando a migração docampo para a cidade, 
permitindo a permanência   em   ambiente familiar e social. Integrando 
os mesmos à  nação através de equipamentos de comunicação como: 
televisão, radio e telefonia. Pode Proporcionar produtividade agrícola 
com a implementação de irrigação e conservação de produtos como: 
hortaliças. frutas, leite, pescado etc . realizando o processamento 
inicial da produção e agregando maior valor aos produtos.

JOSÉ RIBAMAR DE ARAÚJO BARBOSA
Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 146/2015
 O parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 202 do 
Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento a Excelentíssima 
Senhora Governadora da seguinte Indicação:
 A PRESENTE INDICAÇÃO TEM POR ESCOPO 
SUGERIR AO PODER EXECUTIVO, EM CARÁTER DE 
URGÊNCIA, O FORNECIMENTO DE MERENDA AO CENTRO 
DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM SURDEZ PRINCESA 
ISABEL (CAS-RR), LOCALIZADA NA AV. JAIME BRASIL, N° 527, 
CENTRO.

JUSTIFICATIVA
 A merenda escolar é de fundamental importância para 
as crianças e adolescentes com deficiência auditiva, atendidas pelo 
Centro de Atendimento às Pessoas com Surdez Princesa Isabel (CAS-
RR). O não fornecimento dessa alimentação ao Centro implica em 
suspensão do atendimento, ocasionando sérios prejuízos dessas 
pessoas, com relação à aprendizagem da língua de sinais (LIBRAS). 
A alimentação escolar é um direito constitucional, garantido pelo 
Art. 208 da Constituição e Capítulo III, Art. 4°, da Lei de Diretrizes 
e Bases da educação LDB/9394/96. Conforme o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, no artigo 54, VII, é dever do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente total gratuidade a vários serviços escolares 
entre eles a merenda escolar. Esse e o principal objetivo da presente 
indicação

JOSÉ RIBAMAR DE ARAÚJO BARBOSA
Deputado Estadual

.
INDICAÇÃO Nº 147/2015

 INDICO, nos termos do art. 168, §1, VI do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa de Roraima, a Excelentíssima 
Senhora Governadora do Estado, que determine aos órgãos 
competentes a realização de um estudo de viabilidade, adotando-se as 
providencias pertinentes acerca das condições de trafego da vicinal 
VI, no trecho que corta a Comunidade Santa Rita, no Município do 
Cantá, visando à construção de aterro com sistema de escoamento de 
água do igarapé que corta a vicinal,  considerando que em períodos 
de chuvas intensas o tráfego de veículos fica prejudicado, em 
decorrência da profundidade e do grande fluxo de água que se forma 
no local.



6  BOA VISTA, 03 DE SETEMBRO DE 2015

em Roraima, com a entrega da Comenda Orgulho de Roraima a 
Pastores Membros. Após o tempo necessário, o Senhor Presidente 
retomou os trabalhos na fase em que se encontravam, colocando 
em discussão e votação o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 028/15, 
que foi aprovado, com emendas, por 20 votos favoráveis, nenhum 
contra e nenhuma abstenção. Continuando, o Senhor Presidente 
deu ciência da composição da Comissão Especial que analisará 
a Mensagem Governamental nº 037/15, que “Indica o nome da 
Senhora Isabella de Almeida Dias Santos para exercer o cargo de 
Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima – 
IPEM. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Não houve. E, não havendo 
mais nada a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a Sessão 
e convocou outra para o dia 2 de setembro, à hora regimental. 
Registraram a presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Angela A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico 
Guerra, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, 
Francisco Mozart, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías Maia, 
Jalser Renier, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Masamy Eda, 
Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Oleno Matos, 
Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.
Aprovada em: 02/07/2015

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2416ª SESSÃO, EM 11 DE AGOSTO DE 2015.
50º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER.
 Às nove horas do dia onze de agosto de dois mil e quinze, 
no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
quadringentésima décima sexta Sessão Ordinária do quinquagésimo 
período Legislativo da sétima Legislatura da Assembléia Legislativa 
do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas)–Havendo 
quórum regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo 
roraimense, declaro aberta a Sessão. 
 Solicito o Senhor Segundo-Secretário proceder à leitura 
da Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário (Marcelo Cabral) – (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 (Naldo da Loteria) – O 
Expediente consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO: 
 -Ofício nº 1008/Casa Civil, de 07/08/15, da Secretária-
Chefe Adjunta da Casa Civil, encaminhando Ofício nº063/15/
CM/GAB, cujo anexo refere-se ao certificado de matrícula das 
aeronaves de propriedade do Estado, em atendimento ao Ofício 
nº096/15, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 
desta Augusta Casa Legislativa.
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS: 
 - Indicação s/nº, de 05/08/15, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado a determinação de órgãos 
competentes para estudo de viabilidade acerca das condições de 
tráfego da ponte construída sobre o Igarapé do Arruma, localizado 
aproximadamente a 107 Km do Município de Rorainópolis, visando 
a adequação da mesma, ao nível da Rodovia Federal BR-174. 
 -Indicação s/nº, de 07/08/15, da Deputada Lenir 
Rodrigues, encaminhando ao Governo do Estado a solicitação 
da ampliação e reforma da Escola Estadual Indígena Olegário 
Mariano, Instituição de Ensino localizada na Comunidade do Pium 
– Município de Bonfim/RR. 
 -Indicação s/nº, de 07/08/15, da Deputada Lenir 
Rodrigues, encaminhando ao Governo do Estado melhorias de 
adequação do serviço de transporte disponibilizado aos alunos 
da rede pública da Comunidade Indígena Manoá – Município de 
Bonfim/RR.
 -Indicação s/nº, de 07/08/15, da Deputada Lenir 
Rodrigues, encaminhando ao Governo do Estado a solicitação 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 convidou a Senhora Deputada Lenir Rodrigues para atuar como 
Segunda-Secretária ad hoc. Após, solicitou à Senhora Segunda-
Secretária a 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: Indicação s/nº, de 27/08/15, do Senhor Deputado 
Zé Galeto, encaminhando ao Governo do Estado, sugestão, em 
caráter de urgência, de fornecimento de merenda ao Centro de 
Atendimento às Pessoas com Surdez Princesa Isabel (CAS-RR), 
localizado na Av. Jaime Brasil, nº 527, Centro; Indicação s/nº, 
de 27/08/15, do Deputado Zé Galeto, encaminhando ao Governo 
do Estado solicitação de expansão do Programa Luz para Todos 
ao Projeto de Assentamento PA Jacamim Fé em Deus, localizado 
na Vicinal 131, Município de Cantá; Indicação s/nº, de 31/08/15, 
do Deputado Masamy Eda, encaminhando ao Governo do Estado 
solicitação para que seja determinado aos órgãos competentes 
a realização de um estudo de viabilidade, adotando-se as 
providências pertinentes, acerca das condições de tráfego da Ponte 
localizada na Vicinal V, perímetro da Comunidade do Tatajuba, 
Município de Cantá, conforme as fotos em anexo; Indicação s/nº, 
de 31/08/15, do Deputado Masamy Eda ao Governo do Estado , 
para que seja determinado à Secretária de Educação do Estado a 
realização de fiscalização rígida e intensa na prestação dos serviços 
de transporte escolar de alunos nas comunidades do Município de 
Cantá, a fim de apurar denúncias de superlotação e excesso de 
velocidade dos veículos que operam na região; Indicação s/nº, de 
31/08/15, do Deputado Masamy Eda, solicitando que o Governo 
do Estado determine aos órgãos competentes a realização de um 
estudo de viabilidade, adotando-se as providências pertinentes, 
acerca das condições de tráfego da vicinal VI, no trecho que corta 
a Comunidade Santa Rita, no Município do Cantá, tendo em vista a 
construção de aterro com sistema de escoamento de água do igarapé 
que corta a vicinal. RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO: 
Mensagem Governamental nº 037, de 28/08/15, que indica o nome 
da Senhora Isabella de Almeida Dias Santos para exercer o cargo de 
Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima 
- IPEM. DIVERSOS: Ofício nº 184, de 27/08/15, do Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação de Roraima - SINTER, solicitando 
fiscalização nas contas do FUNDEB do Estado de Roraima; 
Ofício nº 235, de 27/08/15, da Superintendência Regional de 
Roraima – Gerência Executiva de Governo Boa Vista/RR - CAIXA, 
notificando Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da 
União. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente anunciou para a 
pauta da Ordem do Dia: Veto total ao Projeto de Lei n° 004/15, que 
“Institui, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Roraima, o 
projeto social de formação, qualificação e habilitação profissional 
de condutores de veículos, denominado Carteira de Habilitação 
Cidadã, e dá outras providências”, de autoria dos Deputados Jorge 
Everton, Coronel Chagas e Marcelo Cabral; do Veto Total ao 
Projeto de Lei nº 025/15, que “Dispõe sobre a Corrida Internacional 
5 de Outubro, e dá outras providências”, de autoria do Deputado 
Naldo da Loteria; do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 028/15, 
que “Aprova o Plano Estadual de Educação 2014/2024 (PEE) e dá 
outras providências”, de autoria da Comissão de Educação, Cultura, 
Desporto e Saúde. Continuando, o Senhor Presidente solicitou 
ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do Parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final ao Veto total 
ao Projeto de Lei n° 004/15. Colocado em discussão e votação, 
o Veto foi rejeitado por 5 votos favoráveis, 17 votos contrários e 
nenhuma abstenção. Posteriormente, o Senhor Presidente solicitou 
ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do Parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final ao Veto total ao 
Projeto de Lei n° 025/15. Colocado em discussão e votação, o Veto 
foi rejeitado por 3 votos favoráveis, 19 votos contrários e nenhuma 
abstenção. Dando continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao 
Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do Substitutivo ao 
Projeto de Lei nº 028/15, bem como do Parecer das Comissões em 
conjunto. Após, o Senhor Presidente suspendeu a Sessão pelo tempo 
necessário para atender ao Requerimento aprovado anteriormente, 
oportunidade em que esta Casa prestou homenagem à Igreja 
Assembleia de Deus, pelo aniversário de 100 anos de sua fundação 
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reunião com o Presidente desta Casa Legislativa, para apresentação 
de Projeto de Lei referente ao piso salarial público e privado dos 
profissionais de fisioterapia e terapia ocupacionais de Roraima. 
 -Ofício nº 664, de 20/07/15, da Secretaria de Estado da 
Cultura – SECULT/RR, encaminhando cópia do Ofício nº 595/15 
– GAB/SECULT, de 30/06/15, conforme solicitação do OF./S.L./
PRES./N°118/15. 
 -Comunicado nº AL106930, de 20/07/15, do Ministério 
da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 
informando liberação de recursos financeiros. 
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Senhores 
Deputados, nós temos quatros Deputados inscritos, de maneira 
que cada um terá em média 15 minutos para utilizar. Nós temos 
um grupo de Deputados que vieram do Estado de Santa Catarina 
e do Estado Amazonas para discutir alguns temas, como uma PEC 
que está sendo proposta no Senado Federal para levar ao comando 
do Congresso a importância e fortalecimento do Parlamento 
como alicerce fundamental na construção da democracia, porque 
as Assembléias Legislativas do Brasil vêm enfrentando um 
enfraquecimento imenso nos últimos anos, porque só quem legisla 
sobre as responsabilidades dos Estados do Brasil é o Congresso 
Nacional, e as Assembléias Legislativas acabam enfraquecendo o 
seu poder de comando. A ideia desses Deputados é, exatamente, 
através de uma PEC, fortalecer o território em que as Assembléias 
se fazem presente. Por esta razão, gostaria de solicitar a retirada de 
seus pronunciamentos. Como não houve consenso, vamos evoluir 
para que os Deputados possam fazer uso da Tribuna, com um tempo 
breve, porque os Parlamentares viajam hoje, ao meio dia, para o 
Estado do amazonas e amanhã terão uma conferência em Rondônia. 
Com o tempo de 15 minutos Deputado Oleno Matos.
 O Senhor Deputado Oleno Matos – Senhor Presidente, 
Senhores Deputados, senhoras e senhores, imprensa e servidores da 
Casa.
 O dia 11 de agosto é data em que é celebrado o Dia do 
Advogado e o Dia do Magistrado, data esta tão significativa no 
ordenamento jurídico e para a sociedade.
 O advogado é profissional essencial à administração 
da justiça, aquele que preza pela manutenção dos direitos de seu 
constituinte e que cada vez mais se torna imprescindível para 
formação da sociedade atual.
 Chegamos a um nível de civilização aonde as relações 
interpessoais vêm se tornando cada vez mais complexas e, sendo o 
homem um ser dotado de direitos e obrigações, é neste cenário que a 
figura do advogado ganha uma importância cada vez mais relevante, 
seja como decifrador das normas que regulam essas relações, seja 
como defensor de direitos, conselheiro ou colaborador.
 Esse importante papel à sociedade se mostra no sentido 
de prestar uma função social, de cuidar dos direitos das pessoas 
que a ele confiam seus anseios e seus problemas, vindo a colaborar 
com os demais órgãos encarregados dessa prestação. É o que se 
observa da análise do art. 133 da Constituição Federal e do art. 
2º, do Estatuto da OAB, os quais estabelecem que o advogado seja 
indispensável à administração da justiça.
 O advogado é o profissional que diariamente luta 
em prol de uma sociedade mais justa, democrática e igualitária, 
destacando-se, dentre suas importantes atuações, nesse sentido, 
a busca pela preservação do direito à liberdade de expressão, 
do direito à propriedade, liberdade na forma de construção das 
relações familiares, no modo de atuação do mercado econômico e 
até mesmo na atuação do Estado.
 O advogado é considerado prestador de serviço público, 
pois sendo ele indispensável à administração da justiça, exercendo 
função de caráter social, seus atos constituem um múnus público, 
pois cumpre o encargo de contribuir para realização da justiça. A 
função social do advogado se concretiza com a aplicação do direito, 
com a participação da construção da justiça social, momento em que 
o interesse particular do cliente ou da remuneração e o prestígio do 
advogado não sacrificarem os interesses sociais e coletivos, assim 
como o bem comum.
 Todo esse destaque que o advogado possui não reside 
apenas no advogado considerado privado, ou seja, aquele que 
trabalha nos escritórios de advocacia, mas também a advocacia 
pública, que é exercida pelos integrantes da Advocacia-Geral da 
União, da Procuradoriada Fazenda Nacional, da Defensoria Pública 
e das Procuradorias e Consultorias jurídicas dos Estados, Distrito 

ampliação e reforma da Escola Estadual Indígena Nossa Senhora 
da Consolata, Instituição de Ensino localizada na Comunidade 
Indígena Manoá – Município de Bonfim/RR. 
 -Indicação s/nº, de 10/08/15, da Deputada Aurelina 
Medeiros, encaminhando ao Governo do Estado solicitação para 
queseja executado com a máxima urgência, a construção de uma 
Escola de Nível Médio no Bairro São Bento, para atender a demanda 
populacional do Bairro.
 -Indicação s/nº, de 10/08/15, da Deputada Aurelina 
Medeiros, encaminhando ao Governo do Estado que seja realizada 
com máxima urgência serviço de manutenção de esgotos da Av.Cap. 
Clóvis do Bairro São Bento. 
 -Indicação s/nº, de 10/08/15, da Deputada Aurelina 
Medeiros, encaminhando ao Governo do Estado a Recuperação da 
Vicinal 07 – trecho que liga a Vicinal 05, localizada no Município 
de Caroebe. 
 -Indicação s/nº, de 10/08/15, da Deputada Aurelina 
Medeiros, solicitando ao Governo do Estado a recuperação de uma 
ponte de 42 metros sob o Rio Ariranha, na Vicinal 02, e outra de 
13 metros, dois quilômetros depois, na mesma Vicinal, ambas no 
município de Caroebe. 
 -Indicação s/nº, de 10/08/15, da Deputada Aurelina 
Medeiros, encaminhando ao Governo do Estado solicitação de 
reforma da Escola Estadual Maria Maricelma de Oliveira Cruz, 
situada na sede do município de Mucajaí. 
 -Indicação s/nº, de 10/08/15, da Deputada Aurelina 
Medeiros, solicitando ao Governo do Estado a reforma, em caráter 
de urgência, no Ginásio Poliesportivo do Caroebe, na Sede do 
Município de Caroebe.
 -Indicação s/nº, de 10/08/15, da Deputada Aurelina 
Medeiros, solicitando ao Governo do Estado, a recuperação da 
Vicinal 05, no município de Caroebe. 
 -Indicação s/nº, de 10/08/15, da Deputada Aurelina 
Medeiros, solicitando ao Governo do Estado, a recuperação de 
pontes e da Vicinal 14 da Colônia de Apiaú – Município de Mucajaí. 
 -Projeto de Lei s/nº, de 04/08/15, da Deputada Lenir 
Rodrigues, que “Amplia o prazo das licenças maternidade e 
paternidade de Servidores Públicos Estaduais com filhos portadores 
de necessidades especiais de qualquer natureza”. 
 -Projeto de Lei s/nº, de 06/08/15, da Deputada Lenir 
Rodrigues, que “Dispõe sobre a distribuição de dispositivo de 
segurança, conhecido como “botão do pânico” para mulheres 
vitimadas por violência doméstica, mesmo com a medida protetiva, 
em todo o Estado de Roraima”. 
  -Projeto de Lei s/nº, de 06/08/15, da Deputada 
Lenir Rodrigues, que “Cria o Programa de Apoio Médico-
Terapêutico e Educacional aos Portadores de Deficiência Auditiva 
Profunda e fixa outras providências”. 
 -Projeto de Lei, s/nº de 06/08/15, da Deputada Lenir 
Rodrigues, que “Dispõe sobre a realização, em crianças, de exame 
destinado a detectar deficiência auditiva e dá outras providências”. 
 -Projeto de Lei s/nº, de 06/08/15, da Deputada Lenir 
Rodrigues, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de exame de 
acuidade visual e auditiva nas escolas públicas e dá outras 
providências”. 
 -Projeto de Lei s/nº, de 06/08/15, da Deputada Lenir 
Rodrigues, que “Institui a Ação Ronda Maria da Penha no âmbito 
da Polícia Militar do Estado de Roraima e dá outras providências”. 
 -Projeto de Lei s/nº, de 06/08/15, da Deputada Lenir 
Rodrigues, que “Dispõe sobre a política de tratamento de doenças 
raras no Estado de Roraimae dá outras providências”. 
 -Projeto de Lei s/nº, de 07/08/15, da Deputada Lenir 
Rodrigues, que “Estabelece os critérios de avaliação para as 
pessoas portadoras de dislexia nos concursos de provas ou de 
provas e títulos, para investidura em cargo ou emprego público da 
Administração Direta ou Indireta”. 
 RECEBIDO DO TRIBUNAL DE CONTAS:
 -Ofício nº 258, de 06/08/15, do Tribunal de Contas do 
Estado de Roraima, encaminhando cópia dos Acórdãos nºs 016/15, 
017/15, 019/15 e 020/15 – TCE/RR-Pleno, acompanhados dos 
relatórios e votos que os fundamentaram, os quais consideraram o 
Conselheiro Relator insuspeito e não impedido de atuar no processo 
citado. 
 DIVERSOS:
 -Ofício nº 49, de 12/06/15, do Sindicato dos Fisioterapeutas 
e Terapeutas Ocupacionais de Roraima – SINFITO-RR, solicitando 
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presidente Chico Guerra e do Presidente Jalser. Que possamos 
buscar uma melhor forma do Poder Legislativo estar mais perto 
da população. Também não poderia, nesta manhã, colega Deputado 
Kenedy e demais Deputados, de deixar de registrar a minha 
preocupação com os povos indígenas, porque há bem pouco tempo 
o SINTER esteve presente, fez greve, mas passaram meses e não 
conseguiram nada e voltaram para suas salas de aulas e ninguém 
conseguiu ouvir mais nada. Então, eu espero que esse trabalho que 
está sendo feito pelos povos indígenas, tenham êxito. Hoje, ao meio 
dia, o líder do Governo, o líder do G14, bem como o Presidente 
da Assembleia estarão recebendo uma comissão para ouvir as 
principais demandas, para que possamos conduzir uma discussão 
tentando fazer com que não ocorra o que aconteceu como SINTER. 
Quero deixar registrado o meu apoio a essa categoria de estudantes 
e professores que muito precisam da sua educação. Hoje, nós temos 
um mundo globalizado, onde quem está em Nova York, em Miami, 
Rio de Janeiro, Maturuca, Bonfim, Caroebe recebe as informações 
na mesma velocidade. 
 Então, nós temos hoje essa facilidade e precisamos sim 
estar próximos da população. Como bem disse o Presidente, 60 mil 
índios é uma parcela significativa da população e precisa ser ouvida. 
Vocês estão de parabéns, estão no lugar certo. Sejam bem-vindos 
a esta Casa. Não podemos fechar os olhos para uma população, 
para uma demanda que representa quase um terço da população. 
Então, quero deixar registrado que nós ouviremos os seus clamores 
e iremos juntos fazer com que a grande maioria das reivindicações 
sejam atendidas. Por exemplo, eu acompanhei a questão da 
representação do SINTER. É muito importante que o SINTER tenha 
um representante dentro do Conselho do Instituto Previdenciário 
do Estado, porque você não pode trabalhar, 30, 40 anos e quando 
você for se aposentar  descobrir que o Estado gastou seu dinheiro 
e você não tem uma aposentadoria para receber, no momento que 
você mais precisa. Muito bem colocada essa reivindicação! Quero 
dizer que as demais reivindicações serão muito bem analisadas 
no plenário desta Casa para que juntos possamos dar condições 
no novo orçamento e possamos contemplar a grande maioria das 
reivindicações de vocês.
 Queria deixar esse registro hoje. Eu aqui represento o 
grupo de G14. Tenho certeza que vocês serão muito bem ouvidos, 
não só pelo G14, mas também pela liderança do Governo que estará 
presente nesta Casa, debatendo, também, para que a gente possa 
ter vitórias. Eu acho que as grandes vitórias da humanidade foram 
conquistadas com lutas, por isso que quero parabenizar a atitude de 
vocês, que vieram fazer as suas reivindicações. Parabéns e muito 
obrigado!
 O Senhor Deputado Chico Guerra - Senhor Presidente, 
Deputado Jalser Renier, Senhoras e Senhores Deputados, Deputados 
Kenedy, Coruja, todos do Estado de Santa Catarina, sejam bem-
vindos. Estava vendo a propagando do seu Estado no Jornal 
Nacional, um jornal nobre. Que Estado!  Mas ainda vou viver para 
ver o meu Estado igual ao seu. Se Deus quiser!
 Deputado Francisco Souza, do Estado do Amazonas, 
lideranças indígenas, meus senhores e minhas senhoras.
 Senhor Presidente, eu sonhei com esse dia, com esse 
momento de dizer que vi os Senhores Deputados desta Tribuna 
cumprimentar os telespectadores que assistem nesse momento a 
nossa Sessão através da TV ALE.
  Sinto-me com alegria de quem concebe 
um filho, porque sei da diferença que vai ser antes e depois da 
instalação da TV ALE no Estado de Roraima.
 Quero dizer que os Deputados são conhecedores da 
nossa luta para trazer, o mais perto possível, a nossa população, 
e esse, Senhores Deputados, é um instrumento fortíssimo para 
que a gente possa levar as informações àquelas pessoas que dizem 
que Deputado não faz nada, àquelas pessoas que não acreditam no 
Poder Legislativo. Eles vão ver como as coisas funcionam, porque 
agora vai haver uma claridade enorme nos seus olhos, vai ser como 
se colocar uma lupa nos olhos daquelas pessoas que não acreditam 
no Poder Legislativo. Por isso quero deixar aqui registrado a nossa 
alegria, a nossa satisfação de essa criança estar em boas mãos. 
Vossa Excelência irá, sem sombra de dúvida, fazer da Assembleia 
Legislativa aquilo eu cada Deputado quer, aquilo que o povo de 
Roraima quer.
 Por isso fica aqui o nosso agradecimento a Vossa 
Excelência de continuar com esse sonho e quero dizer ao povo de 
Roraima que nós estaremos aqui atentos a toda movimentação da 

Federal, dos Municípios e respectivas entidades de administração 
indireta e fundamental.
 A função do advogado, hoje, na sociedade, vai muito 
além de ensejar uma ação junto aos poderes competentes, de 
defender o cliente em juízo, passa pela busca de soluções cada vez 
mais rápidas para os conflitos, o que implica, necessariamente, a 
tentativa de se evitar que esses conflitos sigam para julgamento. 
Nesse sentido, o advogado em busca da solução de conflitos, é 
aquele detentor de conhecimento psicológico, social e econômico, 
exercendo importante papel de negociar, conciliador e pacificador 
social
 Não poderia deixar de homenagear todos os magistrados 
pela passagem do seu dia, pois são eles agentes de transformação 
por meio de suas decisões.
 O papel do magistrado na nossa sociedade em constante 
transformação é o de, cada vez mais, lidar com conflitos éticos-
filosóficos diretamente relacionados à nobreza de sua função, 
enquanto manifestação perceptível do poder estatal, visando à 
sociedade, em constante busca da proteção ao seu direito.
 O Magistrado exerce, como nenhuma outra autoridade 
pública, a capacidade constitucionalmente prevista de nivelar 
as partes que compõem um litígio, com a devida e proporcional 
igualdade de condições.
 Neste dia 11 de agosto, minhas mais sinceras homenagens 
a todos os advogados que com sabedoria exercem tão fielmente 
uma relação bilateral e de reciprocidade com seus clientes, 
onde nela terceiro não intervém, guardando sigilo, confiança e 
confidencialidade para com seus constituintes e contribuindo com 
uma sociedade cada vez mais democrática, pluralista e igualitária.
 Quero, também, aproveitar e homenagear, neste 11 de 
agosto, os estudantes, e dizer que o Deputado Oleno Matos do PDT 
entende o momento que vivemos na educação do nosso Estado e 
mais uma vez me coloco à disposição para, junto com o SINTER, 
com os professores, estudantes e junto com os pais, buscar o efetivo 
diálogo junto com o governo do Estado, assim como fizemos em 
momento de greve anterior, para que a gente passe esse momento de 
tensão e que possamos ter o calendário escolar executado e que não 
haja prejuízo efetivo a ninguém, nem para professores, nem para 
alunos, famílias e nem para o Estado.
 Finalizo cumprimentando em nome dos nossos servidores 
da Casa que fazem o serviço de garçom, lembrando que hoje é o 
dia do garçom. Ficam aqui os meus agradecimentos e parabéns, 
pois são tão importantes quanto os que foram citados aqui, e que 
participam diariamente das atividades desse legislativo juntos com 
todos nós. Obrigado.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) - Convido também 
o Deputado Francisco Souza, do PSC do Amazonas para que se faça 
presente em nossa Mesa.
 Agradeço a presença dos Senhores. É motivo de satisfação 
e prazer recebê-lo aqui na nossa Casa.
 Para evoluir convido o Deputado George Melo com o 
tempo de 15 minutos.
 O Senhor Deputado George Melo – Bom-dia a todos. 
Quero cumprimentar o Presidente da Casa, Deputado Jalser. Em 
nome do Deputado Kennedy, cumprimentar os demais Deputados 
que hoje estão nos visitando. Sejam bem-vindos a nossa Casa, 
Senhores Deputados, senhoras e senhores, em especial, os povos 
indígenas que se fazem presentes, imprensa.
 Quero deixar registrado a minha satisfação, em nome 
dos meus colegas do G14, pois na última sexta-feira tivemos a 
inauguração da TV ALE e tenho certeza que essa inauguração é um 
marco diferenciado do Poder Legislativo do nosso Estado.
 Quero parabenizar o Deputado Chico Guerra, ex-
Presidente da Casa, que começou essa caminhada. Parabéns, 
Deputado Jalser, que colocou a bola no gol. Claro que tivemos o 
apoio do Senador Romero Jucá e quero deixar registrado que a TV 
ALE, no canal 57.2, que a partir do dia de hoje sirva também para 
auxiliar os Deputados. Nós temos a nossa ouvidoria, o Deputado 
Jorge Everton, para que possamos divulgar a todos os cantos do 
Estado, e a ouvidoria passe a receber da população a questão das 
pontes, das nossas vicinais que não estiverem em boas condições, 
para que este Poder possa, através da nossa TV ALE, in loco, 
demonstrar aos Deputados toda essa questão de infraestrutura. 
Temos também escolas que estão praticamente sem condições de 
uso, que a nossa TV esteja presente e a nossa ouvidoria passe para 
as comissões e a gente consiga ter esse trabalho visionário do ex-
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sua nova formação. Mas até agora, Senhores, nada. Diz-se que 
a melhoria da educação se faz com professores capacitados. E é 
verdade. A educação de qualidade se faz com professor capacitado, 
mas também se faz com professores bem remunerados. Também 
se faz com condições dignas e humanas de trabalho. E trabalhar 
em uma sala de aula com 40 ou 50 alunos, num espaço que não dá 
para se movimentar, não é humano, não é digno. Trabalhar em uma 
sala de aula sem ar-condicionado, às três horas da tarde, num calor 
insuportável, não é humano. Cumprir a legislação brasileira, buscar 
formação para ter ganho real em seus vencimentos e não ter isso 
cumprido não é humano. 
 Outro ponto de grande discussão é a Lei 892, o 
enquadramento, a incorporação da GID ao salário dos trabalhadores. 
Deveria ter sido formada uma comissão para em 90 dias fazer um 
projeto de lei e apresentar nesta Casa. E até agora nada. A 892, 
que é o nosso Plano de Carreiras, que eu também sou professor, 
como bem disse o professor, não precisa ser revogada. Tem muitos 
direitos garantidos nessa lei e um deles é a incorporação da GID ao 
salário na aposentadoria. Ela não precisa ser revogada! A PROGE, 
agora, deu um parecer pela inconstitucionalidade, apresentou uma 
série de inconsistências na lei. Pois se isso for comprovado, e se 
existir, traga para esta Casa para a gente consertar, mas revogar, 
jamais!
 O pagamento é um dos outros pontos da pauta. Ficou 
acordado que quando terminasse o mês no dia 30, o pagamento seria 
no primeiro dia útil. E se terminasse no dia 31, seria exatamente no 
dia 31. O profissional de educação recebeu seu salário esse mês a 
partir do dia 4. 
 Outra imagem, Senhores Deputados, que me preocupou 
muito e circulou nas redes sociais foi da Secretaria de Estado da 
Educação fechada a cadeado, com policiais com cachorros e spray 
de pimenta. A gente entende que o policial está ali para fazer o 
seu trabalho, mas nós não iremos aceitar que, em hipótese alguma, 
aconteça no Estado de Roraima o que aconteceu no Paraná, com 
professores massacrados nas ruas, onde execraram educadores. Nós 
não iremos aceitar de maneira alguma! Sei que isso não aconteceu, 
mas pode acontecer. E quando isso acontece, os dois lados saem 
perdendo, saem da mesa de negociação e se tratam como animais, 
porque se perde a razão!A gente sabe que na mesa de negociação 
não será admitida truculência contra os trabalhadores de Educação 
deste Estado por ocasião da greve. A greve é um direito e se ela 
está acontecendo de novo é porque houve falhas e não houve um 
cumprimento de acordo. Eu peço encarecidamente à Secretária de 
Educação que receba o comando de greve, receba os trabalhadores. 
O gestor está na pasta para isso, para dialogar. Se a gente fecha as 
portas, perde-se a possibilidade do diálogo. Receba o comando de 
greve e vamos fazer cumprir a pauta, porque ela é legítima. 
 Outro ponto é o plano Estadual de Educação, que já está 
nesta Casa, que foi construído a partir de audiências públicas, 
conferências municipais, estaduais e nacionais. E chegou nesta 
Casa. E nós já estamos dialogando com diversos segmentos, porque 
muito daquilo que foi construído em parceria, hoje não conta mais 
no plano estadual de educação. Aqui nós temos os nossos pares 
sensíveis: Deputada Lenir, Deputado Francisco Mozart, Deputado 
Mecias de Jesus, Deputado Masamy Eda e eu, que somos da 
Comissão, já decidimos, vamos promover uma discussão sobre o 
Plano Estadual de Educação. E ela começou ontem na audiência 
pública com os professores indígenas, que lotaram esse auditório 
para vir reivindicar. A educação indígena, os povos indígenas, os 
primitivos deste Estado são centenários, milenários, e merecem uma 
educação diferenciada. E vão ter. O Plano Estadual de Educação 
precisa ser cumprido na íntegra. É o gestor da educação de nosso 
Estado pelos próximos dez anos. E nós não podemos brincar de 
educação aqui. Temos também o pedido do fórum de educação 
de jovens e adultos que já querem discutir a parte tocante a este 
segmento, que também teve alteração.
 Quero declarar mais uma vez o nosso posicionamento 
favorável à luta dos trabalhadores. Estamos à disposição para juntos 
buscarmos mais um entendimento. Só que desta vez tem que ser um 
entendimento que tenha passos concretos, datas, dias, para serem 
cumpridos. Eu sei, meu nobre líder, Brito, da sua luta também. Mas 
sei da urgência do trabalhador em educação. Educação neste Estado 
só se faz com seriedade, se tiver valorização do trabalhador. Sem 
isso ela não acontece.
 Quero dizer também que nesta Casa nós estaremos 
vigilantes à luta, para que não seja tirado nenhum direito do 

nossa sociedade.
 Queria dizer aos nobres grevistas com relação à colocação 
de um membro do SINTER no IPER.Nós temos caminhando nesta 
Casa uma PEC que diz que toda e qualquer operação de risco, que 
aquilo que tenha que ser executado, tem que passar pela ALE. 
Porque tem que passar pela Assembleia? Porque houve o debate 
da população. Aqui nós vamos fazer Audiência Pública para ouvir 
todas as pessoas interessadas em resolver e vigiar o que acontece 
no IPER.
 Portanto, estamos tratando disso, e quero, nobre 
Presidente, que Vossa Excelência colocasse ainda este mês em 
votação essa PEC para que possa regularizar e dar mais garantia 
e tranquilidade àquelas pessoas que servem ao Estado. Meu muito 
obrigado!
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira – Bom-dia, 
Senhor Presidente, em nome do Deputado Coruja, cumprimento 
os demais presentes aqui na nossa Assembleia. Sejam todos bem-
vindos ao nosso querido Estado de Roraima. É uma alegria imensa 
tê-los aqui. Dizem que quem bebe a água do Rio Branco não demora 
a voltar. Tenho certeza que visitarão novamente nosso Estado mais 
vezes.
 Senhores servidores, público que nos acompanham pela 
TV Assembleia nessa manhã, é uma alegria contar com todos 
trabalhadores em educação do Estado de Roraima que estão em 
greve e se encontram neste auditório. Bom-dia!
 Senhores, mais uma vez a gente vem a esta Tribuna para 
falar em educação e mais uma vez os trabalhadores do nosso Estado 
encontram-se em greve e desta vez o ponto de pauta é muito maior.
 Desta vez o ponto de pauta é o não cumprimento do 
acordo firmado na greve de março. E esse acordo feito para que 
chegássemos ao final da greve trouxe expectativas a mim, que 
também fiz parte, aos trabalhadores, aos demais Deputados desta 
Casa, que fizeram parte da Comissão, que negociou e estivemos 
juntos, nos trouxe esperanças. Não era a melhor pauta, mas eraa 
que no momento poderia ser construída, e nós demos o nosso 
aval porque acreditávamos que naquele momento seria possível 
construir esse processo.
 É preocupante porque desta vez os trabalhadores voltam 
para as ruas descrentes do governo, com a sensação de terem sido 
enganados, infelizmente. Foi o que me disse uma professora ontem 
quando conversávamos: “Deputado, eu tenho a sensação de ter sido 
enganada.” Eu disse: minha querida, nós vamos trabalhar para que 
isso não vire uma sensação e nem seja a realidade, que é a que está 
sendo demonstrada. 
 Então, a gente espera, eu espero enquanto Parlamentar, 
que estive também negociando com o Governo do Estado, que 
cumpra com a pauta de reivindicação dos trabalhadores em educação 
deste Estado. Até mesmo porque a gente lembra que a categoria da 
educação foi uma das que emgrande quantidade, votou no novo 
governo, porque acreditava na esperança de ter dias melhores para 
os rumos do nosso Estado, sobretudo, na educação estadual.
 Para o fim da greve do mês de março, foi feito todo um 
acordo. Chegamos a uma discussão com a categoria e esperávamos 
que ele tivesse sido cumprido na época. Claro, entendemos aquele 
primeiro momento, o governo começando, muitas dificuldades, 
problemas financeiros, mas foramconstruídos alguns passos, 
algumas mãos para que fosse cumprido. Se foi construído um 
acordo para o final da greve, que ele fosse cumprido. Ele fosse 
feito de acordo com a categoria e também de acordo com o 
Governo do Estado. Para que o acordo fosse firmado, para que o 
entendimento e o diálogo fosse firmado, nós também empenhamos 
a nossa palavra e eu também me sinto frustrado uma vez que o 
acordo não é cumprido, uma vez que a gente também se coloca 
na defesa dos trabalhadores em educação. Sinto-me frustrado e 
dessa vez eu espero passos concretos do governo para que a greve 
chegue ao fim. Isso só vai chegar ao fim, se tiver uma sinalização 
positiva. As comissões que faziam parte do acordo para o final da 
greve passada demoraram uma imensidão para publicadas no Diário 
Oficial. E, quando foram publicadas, Deputado Brito, só ficou no 
Diário Oficial. Nós não tivemos ganhos reais para a categoria. 
Qual era o acordo? As comissões iriam trabalhar. As progressões 
seriam divulgadas no Diário Oficial. A atualização do salário dos 
professores seria imediata. E nós discutiríamos o retroativo para 
o próximo orçamento porque nesse não tinha possibilidade. E até 
agora nada. Centenas de professores concluíram seu mestrado, 
seu doutorado e já deveriam estar recebendo, de acordo com a 
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Essa sim, é a vontade do Governo do Povo e da Governadora Suely 
Campos.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Soldado Sampaio 
– Quero parabenizá-lo por usar a tribuna em defesa do que Vossa 
Excelência acredita e dizer o que Vossa Excelência já disse, que 
temos um bloco que faz parte da base de governo, assim como 
eu e o Deputado Oleno, e estamos muito bem acomodados, por 
termos esse posicionamento, de mesmo fazendo parte do bloco 
de governo, temos a independência de nos posicionarmos sobre o 
que acreditamos... Parlamentares ligados a partidos de esquerda, 
PDT, PT e PC do B, queremos reafirmar o nosso compromisso 
em busca do diálogo. Conversando com a Secretária e com a 
Governadora também transitamos junto aos movimentos dos 
trabalhadores em educação, o CIR, APIR e o próprio SINTER... A 
nossa responsabilidade é um pouco maior porque nós temos essa 
condição política de tramitar pelos dois lados, assim como foi na 
primeira greve, e assinamos em baixo naquele termo de acordo 
firmado. Cabe a nós, enquanto bloco, continuar tentando construir 
esse acordo, dentro de uma pauta razoável que seja cumprida com 
datas no que for acordada. Quero dizer a Vossa Excelência que não 
está só. O nosso bloco, assim como a base de governo está aberta 
a intermediar a negociação junto à Governadora e Secretária de 
Educação. Muito obrigado! 
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira, continua – 
passo a palavra ao Deputado Jorge Everton.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jorge Everton 
– em respeito aos colegas Deputados que estão visitando, serei 
breve. Não poderia perder a oportunidade de parabenizar Vossa 
Excelência, que, como pessoa, está fazendo o seu papel, e acima 
de tudo, como Deputado, que se comprometeu durante o período 
eleitoral de dá apoio à sua base e à população do nosso Estado. 
O Senhor conheceu a minha mãe, uma professora aposentada, e 
falo do sofrimento do professor por vivenciar dentro de casa. Sei 
da dificuldade que o professor tem, seja em dignidade e respeito, 
porque, acima de tudo, é o professor que forma cada profissional do 
mercado de trabalho, então, o meu respeito à classe dos professores 
que aqui estão. Durante o período eleitoral, a Governadora prometeu 
a várias classes, dentre elas a dos professores e profissionais da 
educação. Eu não vejo como erro da Secretária, eu vejo que ela está 
seguindo ordem da Governadora, ou melhor, todos os descasos que 
vêm ocorrendo na educação, essa falta de respeito, compromisso 
é a mando da Governadora. Ela é que tem o comando do Estado. 
A Secretária nada mais é do que o braço da Governadora. Então 
deixo o meu protesto pela falta de respeito. Como é que se chamaos 
servidores para uma negociação, como é que se faz um acordo e, 
mais uma vez, não se cumpre. Eu estou cansado de ver esse Governo 
enganar, falar que há mudança, e, na realidade, só mudou a vida de 
seus familiares, porque estão todos empregados em cargos públicos 
no Estado. Fica o meu protesto e respeito a Vossa Excelência. A 
minha admiração só aumenta. Continue assim, que a gente precisa 
mudar este Estado para melhor. Muito obrigado!
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira, continua- 
Muito obrigado a todos que me apartearam. 
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Agradeço sua 
interferência, bem como sua posição, que demonstra o pensamento 
desta Casa, de que independência não é guerra. Neste momento, 
agradeço a oportunidade e o privilégio de receber os Senhores 
Deputados, onde os mesmos farão uso da palavra. Quero comunicar 
também que ontem, em Audiência Pública, com a Presidente da 
Comissão, Deputada Lenir Rodrigues, ficou pautado que essa 
reunião que teremos com os integrantes dos povos indígenas 
nós não faremos essa reunião em gabinete, faremos aqui mesmo 
em plenário para que todos possam participar e dá sugestões. 
Informo também a presença do coordenador do CIR; Mário Licari 
e representante das organizações dos professores indígenas de 
Roraima. Quero cumprimentar também a Associação dos Povos 
Indígenas das Terras de São Marcos, o Senhor Alzemiro. 
 Neste momento passo a palavra ao Senhor Deputado 
Fernando Coruja, pessoa que conheci há pouco e percebi a sua 
simpatia. Não vou transformar em Comissão Geral por ter Ordem 
do Dia, e tão logo os Deputados terminem seus pronunciamentos, 
retomaremos a Sessão. 
 O Senhor Deputado Fernando Coruja – Cumprimento o 
Senhor Presidente Jalser Renier, bem como os demais Deputados e 
Deputadas. Quero saudar o companheiro de caminhada, Deputado 
Kenedy, de Santa Catarina, e o Deputado Francisco Souza, do Estado 

trabalhador. E, sobretudo, do trabalhador em educação, que merece 
respeito. Eu também sou dessa categoria. Estaremos lutando para 
isso. Está sendo protocolado nesta Casa, neste momento, um 
requerimento de minha autoria, solicitando da Assembleia uma 
audiência pública para nós discutirmos a pauta de reivindicação da 
greve. Esta pauta tem que ser também discutida nesta Casa pelos 
nobres parlamentares, porque é por aqui que as inconsistências 
possíveis da 892 vão passar. É por aqui que o Plano Estadual de 
Educação vai passar e ser aprovado.
 E, para concluir a minha fala, eu quero citar um 
pensamento popular que vi nas redes sociais. Dizem, Deputado 
Sampaio, que no Japão o único profissional que não precisa se 
curvar diante do imperador é o professor. Sabem por quê? Porque lá 
no Japão eles compreendem que numa terra onde não há professores, 
jamais haverá imperador. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado George Melo – 
Deputado, eu quero agradecer o aparte e dizer que os meus colegas 
do G-14, já estão muito felizes porque tem uma vaga para você no 
G-14 para a gente voltar a ser G-15. Você está de parabéns pela 
sua postura. Sua fala hoje foi contundente e apropriada. Dizer que 
a educação não tem dinheiro é conversa fiada porque eles fizeram 
dois contratos no valor de quase 60 milhões com uma empresa 
de Manaus. E nós avisamos que esse dinheiro não poderia ser 
usado para isso. Se fosse dirigido para quem deveria, que são os 
professores, certamente, hoje, a educação não estava passando pelo 
que está passando. Parabéns!
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira continua. – Eu 
quero dizer ao Deputado George Melo que a minha postura, neste 
momento, sendo da base do governo, é no sentido de dizer que o 
fato de estar na base do governo não significa que eu tenha que 
estar submisso, não!Eu sou da base do Governo por uma decisão 
partidária que apoiou o projeto glorioso nas urnas, por acreditar em 
uma mudança, e o fato de ser da base do Governo, pelo contrário, 
me autoriza ainda mais a fazer as críticas que são necessárias. Eu 
estou na postura de um Parlamentar que é da Base do Governo, 
me considero e vou lutar por acreditar ainda no desenvolvimento 
do Estado, mas, em momento algum, vou me furtar de defender o 
que acredito, sobretudo no tocante ao trabalhador. Já disse isso à 
Senhora Governadora e no meu bloco parlamentar. Sou, mas isso 
não significa que serei submisso, de forma nenhuma! 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Brito Bezerra – 
Senhor Deputado Evangelista, sei da vocação de Vossa Excelência 
para defender a classe dos professores e demais segmentos da 
educação do Estado, e é legítima a defesa de Vossa Excelência, 
sendo professor e estando aqui como Deputado Estadual, mas 
Vossa Excelência sabe das nossas conversas e do nosso esforço 
dentro da pauta da educação. Receber o SINTER e o Comando de 
Greve, no primeiro momento em que surgiu esse impasse, foi uma 
das prioridades da Governadora Suely Campos. Eu quero dizer a 
Vossa Excelência e para todos os profissionais de educação que 
eu, na condição de líder do Governo, entendo que a educação tem 
que ser prioridade no nosso país, porque sem a educação não há 
formação! Quero dizer a Vossa Excelência que a Governadora 
Suely está aberta ao diálogo. Aqui nesta Casa, ao chegar, procurei 
o Mário Licato, e os líderes do evento, professores e alunos, e falei 
que hoje, ao meio dia, teremos uma reunião com o Presidente da 
Assembleia Legislativa. A pauta aqui é que esta Casa é do povo e 
caixa de ressonância da sociedade. O Plano de Educação está aqui, 
vai recepcionar emendas dos Parlamentares, nós vamos discutir 
amplamente e aprovar um Plano de Educação que atenda a categoria 
de educação do nosso Estado. O diálogo é a base de qualquer 
entendimento. Não existe respeito nem evolução se não houver 
diálogo, e nós estamos abertos ao diálogo bem como o Governo do 
Povo. Agora não podemos aqui... e digo ao comando de greve e aos 
grevistas que não podemos exceder, do tipo com faixa que degradam 
a imagem dos Secretários de Estado, como a da Secretária Selma 
Mulinari. Ela foi nomeada pela Governadora Suely Campos e tem 
legitimidade à frente da pasta. Cabe somente à Governadora do 
Estado dizer se a Selma está ou não fazendo uma boa gestão. Então, 
vamos focar na pauta de educação, vamos trabalhar para atender as 
reivindicações da educação indígena e da educação como um todo. 
Vamos esquecer essa questão de querer nomear secretário, que é 
uma atribuição da Governadora. Vamos abrir o diálogo nesta Casa. 
Esta Casa nunca foi tão democrática como hoje é! E digo, contem 
comigo! Vamos trabalhar para chegarmos a um consenso, convergir 
e aprovar o Plano de Educação seguindo as diretrizes nacionais. 
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Kennedy vai apresentar as propostas e a seguir, evidentemente se o 
Presidente Jalser nos oportunizar, trocaremos algumas ideias sobre 
dúvidas que possam surgir sobre a proposta que iremos apresentar. 
Obrigado!
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Passo a palavra 
para o Senhor Deputado Kennedy Nunes, do Estado de Santa 
Catarina.
 O Senhor Deputado Estadual Kennedy Nunes, do Estado 
de Santa Catarina – Senhor Presidente, em seu nome, queria 
cumprimentar todos os Deputados e Deputadas que fazem parte 
desta Casa e aproveitar para parabenizar os funcionários da Casa e 
os meus colegas da imprensa, e aproveitar para fazer um registro 
especial a este momento que esta Casa passa, com a instalação da 
TV Assembleia, pois acho que esse é um passo importante e muito 
grande que esta Casa faz pela transparência deste Poder. Eu, que sou 
de formação acadêmica e profissão na área de jornalismo, participei, 
quando fui Vereador em Joinville, Deputado Coronel Chagas, da 
instalação da TV Câmara, e me lembro que teve um Vereador que 
tinha uma atitude no Parlamento e na fala nas comunidades tinha 
outra atitude. Quando ele viu que o que falava valia para todo mundo, 
quis entrar com um processo para pedir direito de imagem e proibir 
as falas dele da tribuna, ou seja, temos que lembrar que estamos 
cada vez mais transparentes. Quero agradecer ao Deputado Coronel 
Chagas e Deputado Gabriel Picanço, que foram nossos contatos 
aqui através da UPM, onde cultivamos uma amizade muito grande. 
Agradecer ao Deputado Coruja e ao Deputado Francisco Souza, 
que estão conosco nessa missão. Rapidamente para falar,Senhor 
Presidente, trouxe o Power point, mas, infelizmente, não deu para 
exibir, mas vossas excelências e a imprensa receberam uma cartilha 
que explica o que estamos fazendo. Como disse o Deputado Coruja, 
estamos baseados no art. 60, no item III, que fala que quando a 
maioria das Assembleias Legislativas opinam sobre um mesmo 
tema, automaticamente podemos entrar com um projeto de emenda 
constitucional para que possamos fazer essas mudanças. Portanto, 
a primeira proposta visa dar mais autonomia às Casas Legislativas. 
Tem alguns itens que estão no artigo 22, como vocês podem ver, 
que são privativos da União, e nós queremos passar para o artigo 
24, que é concorrente com a União, os Estados e o Distrito Federal. 
E esse artigo trata do sistema agrário, onde cada região tem sua 
particularidade: águas e energias, jazidas e minas, também, com 
relação ao trânsito e transporte, sistema de consórcios e sorteios 
e propaganda comercial. Nós lá em Santa Catarina temos quase 
todo nosso trânsito por meio terrestre.Temos a água para lazer, 
que é a praia. Mas, aqui no Amazonas a água é a rodovia. Então, 
como pode um País de extremo tamanho continental fazer uma 
legislação que vale para um Estado, que não tem essa realidade, e 
tem que valer para um Estado que tem essa realidade no seu dia a 
dia. Por isso nós defendemos que esses itens venham para o artigo 
24, para que nós possamos legislar um pouco mais sobre questões 
regionais. Olha, quero dizer que nossa vinda aqui hoje é muito 
importante, não só porque chegamos aqui e vimos a manifestação 
dos professores, usando seu legítimo direito de reivindicar seus 
direitos e pedindo o apoio desta Casa para falar com o Governo. 
Isso para nós não é nenhuma novidade, pois acabamos de passar por 
isso no nosso Estado. Mas, também por que vimos a comunidade 
indígena vir aqui a esta Casa, de forma educada, respeitosa, 
para fazer suas reivindicações relacionadas ao Plano Estadual 
de Educação, Deputado Coronel Chagas. Isso mostra a diferença 
que temos no nosso País, com as diferenças regionais. Talvez, a 
presença da comunidade indígena aqui para vocês seja o dia a dia, 
mas para nós, diga-se de passagem, é uma honra chegar aqui e ver 
essa comunidade indígena muito presente aqui. Vocês mostram que 
nossas diferenças são grandes e por isso precisamos legislar. A 
proposta número 2 inclui o IOF, o imposto de importação, imposto 
de grandes fortunas, que será criado na repartição dos recursos 
para os Municípios e Estados e faz ainda uma recolocação dos 
valores. Vocês podem ver bem no meio da cartilha a tabela que 
fizemos, para que os Estados possam receber, ao invés de 22,5% 
do FPE, passem a receber 31,5% e os Municípios, ao invés de 
receber 22,5%, passariam a receber 32,5%. De forma escalonada, 
1% ao ano, paradar condições ao Governo Federal de adequar o 
seu orçamento. Issonós fizemos baseados na grande experiência do 
Deputado Fernando Coruja, para que pudéssemos estar trazendo 
toda a experiência que ele teve em Brasília para discussão aqui. 
 A proposta nº 3, aumenta o poder do cidadão, porque 
hoje, o artigo 60 da Constituição diz que só o Presidente da 

do Amazonas. Quero saudar os povos indígenas e professores, 
bem como enaltecer esse importante debate, que trata de questões 
importantes para Roraima, para o país e para a humanidade, quando 
se fala em educação. Eu lembrava de um Presidente americano, 
William Harrison, que fez um discurso mais longo na sua posse, 
mas lá era inverno e não o verão de Roraima. Pegou uma pneumonia 
e morreu no mandato. Como eu não pretendo morrer no mandato, 
vou falar pouco. 
 Quero deixar registrada a satisfação de estar aqui. Vim 
para tomar a água do Rio Branco, pois eu não conhecia este belo 
lugar, Boa Vista. Já tive oportunidade de escutar algumas coisas 
importantes daqui... Cheguei a notar que na nossa entrada tem 
um verso do Zeca Preto, retratando o grande lago. Alguns termos 
eu nem conhecia, tive que perguntar o significado. É uma grande 
satisfação está aqui e agradeço a oportunidade. 
 Estamos aqui em uma trajetória de visitar as Assembleias 
Legislativas para discutir uma proposta. No Brasil, sempre se fala 
que é preciso mudar o pacto federativo, isto é, precisa ser alterada a 
relação que existe entre os Estados, Municípios e União, e entre os 
poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário, de forma a contemplar 
mais os Municípios. O Brasil é uma federação fraca. A capacidade e 
o poder dos Estados e dos Municípios são pequenos. Copiamos dos 
americanos, mas é um modelo fragilizado aqui. A própria federação 
americana foi feita... eram três colônias e aglutinaram para formar 
um país, Estados Unidos da América. No Brasil foi o contrário. 
Quando se tornou independente, foi uma monarquia, e a primeira 
Constituição do País era unitária, não havia Estados Federados 
como agora. Depois tivemos mais sete Constituições, e nessas sete 
Constituições o Brasil se tornou uma Federação, mas sempre frágil, 
sempre o poder dos Estados e Municípios é pequeno. Para mudar 
a Federação, precisamos mudar a Constituição Federal, ela é quem 
diz o que o Estado, o Município e a União fazem, com que parcela 
cada um fica de recursos, e qual é a relação entre os poderes. Eu tive 
oportunidade de ser, por três mandatos, Deputado Federal. Já fui 
Prefeito e Vereador, então tive a oportunidade de participar de vários 
setores da esfera política. Mesmo todo mundo falando em mudar, 
você percebe que o Congresso não muda porque o Presidente da 
República, quando se elege, seja ele quem for, acaba não querendo 
partilhar o poder, não quer dividir o poder e as coisas vão passando. 
Se a Constituição precisa ser mudada, alguém precisa apresentar 
uma proposta. A nossa Constituição, no seu artigo 60, diz que 
tem três pessoas que podem apresentar mudanças. O primeiro é o 
Presidente da República. O segundo é um terço dos Deputados e um 
terço dos Senadores. O terceiro é mais da metade das Assembleias 
Legislativas do País, pela sua maioria relativa. Ora, a Presidente 
faz propostas e mudanças na Constituição todos os dias, sabemos 
e estamos vendo isso. Existem propostas da Câmara Federal e do 
Senado, mas nós não temos propostas das Assembleias, que têm em 
papel os estados como entes da federação que precisam apresentar 
propostas. Nós precisamos apresentá-las. O Deputado Kennedy, 
daqui a pouco, vai apresentar as propostas que queremos. Qual 
é a nossa ideia? Nós elaboramos quatro propostas que queremos 
apresentar no Congresso Nacional e queremos depois, a partir das 
Assembleias, trabalhar para mobilizar o Congresso para aprovar 
essas propostas. São quatro propostas que o Deputado Kennedy 
vai detalhar, envolvendo recursos e principalmente para aumentar 
a capacidade legislativa do Poder Legislativo Estadual, que hoje 
é muito pequena, porque tudo é competência da União. Tudo que 
vamos legislar é inconstitucional. Só a União pode legislar sobre 
aquilo. Tudo tem a chamada inconstitucionalidade formal. Nós não 
temos nos Estados a capacidade de iniciativa dos projetos de lei. 
Então, por isso estamos trabalhando para apresentar essa proposta. 
O que viemos fazer aqui hoje? Apresentar a proposta que envolve a 
partilha de recursos e viemos pedir o apoio de vocês, para que se vote 
aqui um projeto de resolução ou como se determine o Regimento 
Interno e a Constituição do Estado, para que possamos reunir todas 
as assembleias do Brasil. Começamos ontem pelo Amazonas. O 
Deputado Francisco Souza pode falar sobre nossa visita lá. Mas 
queremos, quem sabe, conseguir o apoio das 26 Assembleias 
Legislativas e o da Assembleia Distrital no Distrito Federal para 
apresentar essa proposta em Brasília. Há um clima favorável para 
a mudança. O Brasil está passando por um momento de grandes 
dificuldades, há um clima favorável para mudanças, pois muitas 
coisas precisam mudar. Todo mundo sabe que muita coisa precisa 
mudar e uma das coisas que precisa mudar é essa relação, o pacto 
federativo. Por isso viemos pedir o apoio de vocês. O Deputado 
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UPM – União dos Parlamentares Sul-americanos no MERCOSUL. 
Inclusive, ele fez um convite à Assembleia Legislativa de Roraima 
para que possam fazer parte da UPM, principalmente agora com 
a entrada da Venezuela no MERCOSUL. Quero falar para vocês 
da importância da UPM, pois no norte do Brasil só o Amazonas 
está integrado à União dos Parlamentares Sul-americanos do 
MERCOSUL. 
 Sobre o Fórum e do Pacto Federativo digo que nós, aqui 
do Norte, fomos honrados porque o primeiro Estado a ser visitado 
foi o Amazonas ontem, e o segundo, Roraima. 
 Quero falar agora do Deputado Coruja, que é um 
estudioso, já foi prefeito de um dos grandes municípios de Santa 
Catarina.Foi Deputado Federal por três mandatos, Deputado 
Estadual, conhece a Constituição. Eles estão nos honrando.Finalizo 
dizendo que é uma honra está nesta Tribuna porque em 1977 estive 
aqui como subgente da Caixa Econômica Federal, para implantar 
uma agência aqui. A minha primeira filha nasceu aqui, em 1978, 
no Hospital Coronel Mota. Então, chego aqui, acompanhando esses 
ilustres Deputados, para dizer aos Senhores que ontem no Amazonas 
foi criado um fórum para que em 30 dias já darmos o resultado, 
porque eu creio que se corrermos se aceitarmos, Roraima pode ser o 
grande vetor de incentivo para levarmos a Rondônia a mensagem de 
que Roraima integrou-se a esta missão. E, em outubro, poderemos 
chegar à Câmara Federal, ao Presidente Eduardo Cunha, que é um 
grande incentivador. Nós temos o resto de agosto e setembro para 
condessarmos a ideia de que as Assembleias Legislativas do nosso 
Brasil, que os Deputados Estaduais possam realmente cumprir o 
seu papel de legislador. Nós precisamos usar as nossas armaspara 
que possamos executar o nosso dever. Amigos da Assembleia 
Legislativa, muito obrigado, que Deus nos abençoe e que vocês nos 
ajudem.A vez é nossa, o Pacto Federativo depende dos senhores, 
assim como Dependem dos Deputados do Amazonas. É a nossa vez, 
é a nossa hora, vamos em frente, muito obrigado!
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Muito bem, 
Deputado Francisco. Diante da fala dos eminentes Deputados, 
peço àConsultoria Jurídica da Casa que, diante do Projeto de 
Lei solicitado pelos Deputados de Santa Catarina, providencie o 
Projeto para que possamos colocar em pauta o mais rápido possível. 
E aqui quero dizer que, em relação ao bem comum, a Assembleia 
Legislativa tem todo o interesse. Nós vamos aprovar esse projeto.
Talvez seja a Assembleia do Brasil que irá aprovar, com maior 
rapidez, o Projeto para que Vossas Excelências já possam levar 
para outros estados. Já temos até propostas aprovadas em plenário, 
de fato, incluindo o Estado de Roraima como precursor dessa 
aprovação. Muito obrigado pela presença dos senhores!
 O Senhor Deputado do Amazonas, Francisco Souza 
- Senhor Presidente, gostaria de quebrar o protocolo, se Vossa 
Excelência me permitir, efazer um apelo extra pelo pacto federativo. 
Eu quero dizer para os Senhores que, em 2003, comecei uma luta 
no Amazonas, ainda no prédio antigo, na rua sete de setembro, 
falando de uma loucura que foi a construção da ponte sobre o Rio 
Negro, que beneficiaria 36 municípios. Loucura ou utopia? Eu 
consegui, em mais ou menos três anos, coletar 120 mil assinaturas. 
Os Senhores sabem que em 2007, no governo Eduardo Braga, que 
hoje é o Ministro de Minas e Energia, foi construída a ponte sobre 
o Rio Negro, 3600 metros e nós começamos, em seguida, com 
outra loucura e já estamos com mais de 30 mil assinaturas, que é a 
construção da ponte sobre o Rio Solimões. No estudo do DENIT e 
da região metropolitana de Manaus, há 55 quilômetros de Manaus, 
tem o lugar mais estreito do Rio Solimões, que dá para construir 
a ponte com cerca de 1700 metros, mas como lá é várzea, tem que 
ser uma ponte de 3400 metros, 200 metros menor do que a ponte do 
Rio Negro. A ponte Rio Solimões, que se liga a BR 319, vai ligar o 
norte ao sul, a Venezuela ao Uruguai, o Oceano Pacífico ao Oceano 
Atlântico. Quero deixar aqui um pequeno folheto, que é o início 
deste sonho.Os Senhores, em breve, poderão ir ao extremo sul por 
estrada.A BR-174, a BR-319, as pontes Rio Negro e Rio Solimões 
serão nossa emancipação econômica, social e política. Eu clamo 
pelo apoio dos Senhores. Muito obrigado!
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Não havendo 
mais quem queira se pronunciar, passamos para a Ordem do Dia, 
com discussão e votação, em turno único, de Requerimento nº 
051/15, de autoria do Deputado Evangelista Siqueira, requerendo 
realização de Audiência Pública no dia 12.08.15, às 15h, para 
discutir a pauta de reivindicação da greve dos trabalhadores 
em educação, incluindo a pauta das comunidades indígenas; 

República , 2/3 do Senado ou da Câmara Federal poder apresentar 
emenda, ou mais da metade das Assembleias Legislativas, que é o 
inciso que estamos baseando a nossa proposta. Mas nós queremos 
colocar o item quatro, que é dar a possibilidade do cidadão, a partir 
de 3% do eleitorado brasileiro, também poder apresentar Projeto 
de Emenda Constitucional. Isso é cidadania. Isso é dar à população 
a possibilidade de entrar com propostas que quando chegamno 
Congresso Nacional não passam devido aos interesses políticos. 
Mas, a população precisa ter a sua participação.
 A proposta nº 4 propõe que 10% da receita bruta do 
Governo Federal seja investidas em saúde. Hoje é 15% da receita 
líquida. Ainda tem um artigo que diz que o Governo pode descontar 
a despesa. Então, a nossa proposta é mudar da líquida para a bruta, 
de 15% para 10%. Aí você vai dizer que vamos perder. Mas não 
vamos perder porque vamos tirar a possibilidade do Governo 
descontar a despesa. Então, de 2014 para 2015, vamos ter uma 
perda de investimento, por partedo Governo, de 400 milhões de 
reais para a saúde. Se fosse pela receita bruta, nós teríamos um 
acrescimento de oito bilhões de reais. Então, é muito importante 
essa proposta.
 Então, eu gostaria, Senhor Presidente, que a Assembleia 
Legislativa de Roraima não ficasse de fora desse momento histórico 
que estamos vivendo. O que fizemos em Santa Catarina? Formamos 
esse fórum e aprovamos quatro Projetos de Resolução, essas quatro 
propostas. Estamos trazendo aqui, para que vocês façam como foi 
feito em Manaus, onde formaram uma comissão para que pudessem 
estar fazendo a discussão. E peço vênia aos pares para que possam 
fazer a aprovação. Mas, se vocês mudarem uma vírgula do que está 
aqui, vamos ter que mudar todos os outros Projetos de Resolução, 
porque a Constituição diz que tem que serIpsis litteris, ou seja, 
tem que ser a mesma coisa. Em Manaus surgiu a possibilidade de 
criarmos uma quinta proposta relacionada à criação dos Municípios. 
Vocês também estão abertos a enviar alguma proposta e, como 
estamos numa missão, quanto mais rápida for a aprovação de vocês 
aqui, vamos poder levar essa proposta também. 
 Então, mais uma vez eu quero agradecer ao Cerimonial 
da Casa, à imprensa, à direção, aos Deputados Coronel Chagas e 
Gabriel Picanço, que foram nossos contatos, e quero sair daqui 
com uma notícia boa como saímos do Amazonas. Deputado Coruja, 
ontem o Amazonas disse:Nós estamos com vocês. Eu quero pegar 
o voo daqui há pouco, às 13h, e dizer em Rondônia que Roraima 
está conosco, para que vocês não percam a possibilidade de 
aumentar a autonomia dos estados, dos municípios e o poder do 
cidadão, para que esta Casa possa legislar especificamente sobre 
questão da comunidade indígena, por exemplo, que é a realidade de 
vocês;Que a comunidade do Amazonas possa estar legislando sobre 
o sistema fluvial, que é a realidade deles e que nós possamos estar 
legislando dentro da nossa realidade. Portanto, quero agradecer, 
de forma especial, e me coloco à disposição. E, por favor, me dê 
uma posição, Senhor Presidente, de que vamos sair daqui com o 
apoio do Estado de Roraima, este Estado fantástico, que vou passar 
pouquíssimas horas aqui, mas já disse para minha esposa que quero 
voltar para conhecê-lo melhor. Vocês estão de parabéns. Quando 
forem a Santa Catarina estaremos todos à disposição. 
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Deputado 
Kennedy, não tenha dúvida que Vossa Excelência terá o apoio desta 
Casa, até porque a voz e a ação que saiu de Santa Catarina também 
ecoará em Roraima. Tenho certeza que, em toda a região norte, nós 
temos total interesse que as Assembleias Legislativas deste País 
sejam mais independentes. 
 Iremos ouvir, agora, o Deputado Francisco Souza, do 
Estado do Amazonas.
 O Senhor Deputado do Estado do Amazonas, Francisco 
Souza – Quero cumprimentar, com muita satisfação, o nosso 
querido Presidente, Deputado Jalser Renier, cumprimentar, na 
pessoa do nosso Presidente, toda a Mesa Diretora; cumprimentar 
o Deputado Mecias de Jesus, pois já o conheço há muito tempo e 
o acho muito ágil, pensa rápido; cumprimentar o Deputado Brito e 
demais Deputados. Quero agradecer a recepção carinhosa e dizer 
que este momento é muito importante para o Brasil, para o Poder 
Legislativo Estadual do nosso querido Brasil. Deputado Kennedy 
Nunes, além dessa missão, é um grande líder do seu município, que 
é maior do que a capital. É um artista, cantor e compositor, faz parte 
de um grupo musical, juntamente com sua genitora, irmã, irmãos.
Uma família que há 42 anos é conhecida no mundo inteiro: “Os 
dedos de Davi”. E o Deputado Kennedy preside o bloco brasileiro da 
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Maia para amanhã, às 15h, reunião da Comissão Externa de Saúde 
do Sistema Prisional. Também comunico que amanhã às 19h terá 
início a Quarta Conferência Estadual de Segurança Alimentar 
e Nutricional do Estado de Roraima, onde sou representante da 
Assembleia Legislativa como observadora. A programação começa 
às 14h, no auditório do Corpo de Bombeiros, e se estenderá até 
sexta-feira. Convido todos os Deputados para que estejam presentes. 
Aproveito a oportunidade para agradecer aos Deputados Evangelista 
Siqueira, Francisco Mozart e Jalser Renier, que estiveram ontem 
na Audiência Pública de Educação Indígena, que foi um grande 
sucesso. Acredito que as organizações saíram satisfeitas com a 
oitiva que fizemos aqui neste plenário. Registramos até o início 
da Audiência a presença de 367 pessoas, sem contar com os que 
fizeram parte dentro do plenário. Quero agradecer ao Presidente 
da Casa, aos servidores, a Polícia Militar, que colaborou com a 
segurança, e ficamos bastante satisfeitos.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral – Senhor Presidente, 
gostaria de reiterar o pedido à base do governo que fiz na semana 
passada, aqui nesta tribuna, falando com os Deputados Oleno 
Matos, Soldado Sampaio e Brito Bezerra, para marcar Audiência 
com o povo do Amajari, vereadores, prefeitos, produtores, sobre 
o Parque do Lavrado. Quero pedir novamente para que marquem 
essa audiência com a governadora para ouvir o povo do Amajari, 
para que possamos ter uma posição concreta da governadora. Não 
aceitamos mais o Parque do Lavrado em áreas produtivas.
 O Senhor Deputado Naldo da Loteria – Senhor Presidente, 
gostaria de parabenizar a proposta do Fórum Catarinense, que trata 
da reforma constitucional a partir das Assembleias Estaduais. Estão 
de parabéns, uma vez que essa proposta vai resgatar o poder de 
legislar sobre a necessidade do seu povo. No nosso Estado, por 
exemplo, que tem as questões indígenas, e fica presoa Brasília, ao 
Congresso Nacional que pouco faz e pouco se manifesta. Sabendo 
a realidade podemos conseguir melhorias para o nosso povo. 
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus – Senhor Presidente, 
primeiro, quero falar a respeito do que falou o Deputado Marcelo 
Cabral. A Comissão de Terras convidou o Presidente do ITERAIMA, 
o Secretário de Planejamento e todos os Deputados que desejarem 
participar, assim como, também, o Presidente do IACT, para uma 
reunião aqui para discutirmos o Zoneamento Ecológico/Econômico 
e, logicamente, iremos tratar sobre o Parque do Lavrado e as 
demais áreas que estão em questão. Segundo, Senhor Presidente, 
quero informar que hoje é Dia do Garçom, Dia do Advogado e Dia 
do Estudante. Quero parabenizar todos os garçons do Estado de 
Roraima, em nome do nosso garçom principal daqui, nosso querido 
Wanderlan e, através dele, transmitir o nosso abraço a todos os 
garçons do Estado, com muito carinho e muito respeito, pois 
tenho uma admiração muito grande por esses profissionais. Quero 
transmitir o meu abraço a todos, desejando muita sorte e sucesso. 
Quero parabenizar todos os advogados. Aqui já falaram o Doutor 
Oleno, Doutora Lenir e, Senhor Presidente, eu tenho três filhos que 
são advogados: a Patrícia, a Valquíria e o Thiago. Tenho, também, 
o Artur, que termina o curso de direito o ano que vem. Então, tenho 
todos os direitos do mundo para parabenizar os advogados do 
Estado de Roraima e do Brasil. Quero, também, parabenizar todos 
os estudantes do Estado de Roraima.Parabenizá-los pelo seu dia e 
que Deus possa dar a eles sabedoria, conhecimento, discernimento, 
muita saúde e muita paz. Também quero, por último, e não menos 
importante, parabenizar e dizer que estou muito feliz, muito 
orgulhoso porque a quadrilha Eita Junina, do Estado de Roraima, foi 
campeã brasileira do campeonato de quadrilhas juninas em Brasília 
e merece o nosso respeito, o nosso aplauso. Quero mandar o meu 
abraço especial ao Vereador Sandro Baré e ao Defensor-Geral do 
Estado, Stélio Dener.Em nome deles, abraçando todos os membros 
da quadrilha Eita Junina, que traz esse título de campeã nacional 
para Roraima e que engrandece muito o nome do nosso Estado, a 
cultura do nosso Estado em todo o País, pois, uma quadrilha junina 
sair de Roraima para disputar com todos os Estados do Brasil, como 
foi feito agora no domingo, e se consagrar campeã nacional, não é 
pouca coisa.Significa que nós estamos no caminho certo e que o 
Estado faz e investe na cultura. Quero parabenizar a Governadora 
Suely Campos porque não mediu esforços para que essa quadrilha 
fosse a Brasília participar, representar Roraima, e trazer esse título 
para nossa gente. Era o que eu tinha a dizer, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Obrigado, 
Deputado Mecias. Os parabéns de Vossa Excelência são extensivos 
a todas as pessoas e, em especial, ao Wanderlan e ao Raimundo, 

Requerimento nº 052/15, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues, 
requerendo a convocação da Secretária de Educação e Desportos, 
para prestar esclarecimentos no Plenário desta Casa Legislativa, 
no dia 13.08.15, sobre a situação da Educação em Roraima e 
as reivindicações dos professores indígenas e não indígenas; 
Projeto de Lei nº 069/13, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
inclusão de atração voltada para o público gospel nos eventos que 
específica, e dá outras providências”, de autoria do Deputado Jean 
Frank, e 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.
 Coloco em discussão o Requerimento nº 052/15. Não 
havendo quem queira discutir coloco-o em votação. A votação será 
simbólica: os Deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado o Requerimento.
 Coloco em discussão o Requerimento nº 051/15. 
 O Senhor Deputado Chico Guerra – Gostaria de sugerir 
ao autor do Requerimento que fizéssemos esta reunião antes da 
vinda da Secretária de Educação.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Então fica para 
a próxima quarta-feira, salvo ela esteja viajando. Caso contrário, 
ela estará aqui no plenário, porque é uma convocação e não um 
convite. Não havendo quem queira discutir coloco-o em votação. 
A votação será simbólica: os Deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado o Requerimento. Suspendo a Sessão, pelo 
tempo necessário, para que as Comissões, em conjunto, possam 
analisar e dar parecer aos referidos Projetos.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus – Senhor Presidente 
eu solicitei vista ao Projeto de Lei nº 027/15 e ainda não o devolvi.
Por isso solicito a retirada do projeto da pauta da Ordem do Dia. 
Sou o autor do Projeto, estava em votação na Comissão e eu 
solicitei vistas ao Projeto por sugestão do Deputado Jorge Everton, 
para fazermos algumas adequações. Gostaria que Vossa Excelência 
abrisse espaço para que pudéssemos fazer algumas colocações 
sobre a vinda dos Parlamentares a esta Casa.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Antes de 
suspendermos a Sessão, temos uma solenidade para entrega de 
brindes da nossa Assembleia e do Deputado Kenedy.
 O Senhor Deputado Estadual de Santa Catarina Kenedy 
Nunes – Gostaria de fazer um registro especial.Trago de Santa 
Catarina, em nome da nossa Assembleia Legislativa, do nosso 
Presidente, uma das coisas que temos de belo lá.Essa é a Ponte 
Ercílio Luz, que liga o continente a Florianópolis, nossa capital.
Quem já esteve lá já conhece. Essa ponte tem 89 anos, tem 5 mil 
toneladas de aço. Quando construída, todo o aço veio dos Estados 
Unidos. É a segunda maior ponte pênsil e a única com um vão 
deste tamanho, com sistema de corrente. Esta é uma réplica da 
nossa Ponte Ercílio Luz. Em nome da Casa Legislativa de Santa 
Catarina, bem como, um livro para que vocês possam conhecer 
nossas potencialidades turísticas. Por vários anos seguidos, temos 
a grata satisfação de sermos o melhor roteiro turístico do Brasil. 
Portanto, desta forma, estou entregando ao Presidente da Casa e, 
demais Parlamentares e convidando-os para irem a Santa Catarina 
e quando estiverem lá, por favor, eu e o Deputado Coruja estaremos 
lá para servi-los.
 O Senhor Presidente, Deputado (Jalser Renier) – Da 
mesma maneira, gostaria de entregar a Vossas Excelências um livro 
do nosso Estado, que retrata exatamente a história do Estado de 
Roraima, a importância da pesca na Amazônia e as belezas que 
temos aqui, que são, sem dúvida nenhuma, para o roraimense, para 
o macuxi, como nós somos, motivo de orgulho. Seja bem-vindo, é 
um prazer imenso recebê-los em nossa Casa.
 Suspendo a Sessão pelo tempo necessário para que as 
Comissões, em conjunto, possam analisar e emitir Parecer aos 
Projetosconstantes na pauta da Ordem do Dia.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Dou por reaberta 
a Sessão.
 Não havendo quórum e o Projeto de Lei nº 069/13 precisa 
passar na Comissão de Administração para que ele possa ter o 
parecer e depois enviado à Comissão Geral.Eu peço para que o 
Departamento Técnico desta Casa encaminhe o Projeto à Comissão 
de Administração e depois para análise da Comissão de Finanças 
para, posteriormente, seguir para votação em plenário.
 Explicações Pessoais.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Convido os 
Deputados George Melo, Zé Galeto, Odilon, Oleno Matos e Izaías 
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quadrilha roraimense se destacou no cenário nacional e alcançou 
não só o campeonato nacional.Na realidade, é o Bicampeonato 
nacional que Roraima leva através da Eita Junina. Fica aqui o meu 
grande abraço a todos os quadrilheiros que participam, a toda a 
diretoria da Eita Junina e estender a todos os quadrilheiros do 
movimento. Sabemos da luta de cada um, do empenho de cada um, 
pois eles abdicam de muitas coisas pelo período de até seis meses 
para proporcionar à população roraimense um espetáculo da maior 
relevância, lindo, sempre muito lindo. Quero finalizar trazendo ao 
conhecimento de todos que, após o evento, Roraima foi escolhido 
para sediar, ano que vem, o concurso nacional de quadrilhas. Então, 
ano que vem, esse concurso será realizado aqui no nosso Estado, 
provavelmente, durante a realização do Arraial Macuxi. 
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Senhor Presidente, 
só para lembrar os colegas que amanhã, às 16h, estaremos reunidos 
na Comissão de Administração, Segurança e Serviços Públicos. 
Obrigado!
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira – Senhor 
Presidente, quero convidar os Senhores Deputados, para participarem 
da Audiência Pública, amanhã, às 15h, para discutirmos a pauta de 
reivindicações dos trabalhadores em educação. Obrigado!
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Não havendo 
mais nenhum Deputado que deseje fazer uso da palavra, quero 
informar que tenho em mãos a Mensagem Governamental 
da Senhora Governadora, considerando que em janeiro do 
corrente ano houve requerimento para restituição de todas as 
proposições de autoria do Poder Executivo que se encontravam 
em tramitação nesta douta Casa Legislativa. Tenho a honra de 
requerer, por intermédio de Vossa Excelência, para que seja 
levada a deliberação da Mesa Diretora, nos termos do artigo 195 
do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, a Mensagem Governamental nº 034/15, solicitando o 
reinício de tramitação do Projeto de Lei nº 036/14, que “Dispõe 
sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos servidores 
da infraestrutura, agronomia e veterinária da administração direta 
do Estado de Roraima e dá outras providências. Na verdade, a 
Governadora quer incluir no plano, no Projeto de Lei, no Plano de 
Cargos e Salários, ela quer que a Assembleia faça essa inclusão 
quando, na verdade, essa inclusão deverá ser feita por ela própria, 
pelo próprio Poder Executivo. Eu estou sendo orientado pelas 
Consultorias Jurídica e Legislativa desta Casa, que o projeto seja 
devolvido para a Senhora Governadora, para que ela possa adequá-
lo, de acordo com os pontos que ela pede, para que a Assembleia 
Legislativa se manifeste. Na verdade, porque o projeto tem um 
impacto financeiro e a Assembleia Legislativa não pode criar... 
Ela aconselha que a Assembleia insira no projeto, o Plano de 
Cargos, Carreiras e Remuneração, que é o PCCR dos servidores 
da área de infraestrutura, agronomia e veterinária, que ela não 
colocou no projeto, mas, se a Assembleia fizer isso, estaremos 
incorrendo em um ato de inconstitucionalidade, pois não podemos 
apresentar matérias que originem despesas para o Estado. Então, 
na verdade, a Governadora teria que encaminhar o Projeto de Lei 
para a Assembleia e não pedir para que a Assembleia Legislativa 
adequasse isso. Então, queria submeter à avaliação do líder do 
Governo, para que o projeto fosse devolvido e, no dia seguinte, a 
governadora faria a adequação, mandaria de volta para esta Casa 
e aí sim nós evoluiríamos para que fosse aprovado. 
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Eu também tenho o 
mesmo entendimento de Vossa Excelência. Devolve, o Governo faz 
as adequações e reenvia a Mensagem para esta Casa. 
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Então o Senhor 
Deputado solicita a retirada da matéria para que seja feita a 
adequação?
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Sim.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Retirado de 
tramitação o Projeto de Mensagem Governamental nº 034/15. 
E, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a Sessão e 
convoco outra para o dia 12 de agosto, à hora regimental.
 Registraram a presença, no painel, os Senhores 
Deputados: Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Guerra, 
Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, 
Francisco Mozart, Gabriel Picanço, George Melo, Izaias Maia, 
Jalser Renier, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, 
Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Oleno Matos, 
Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.
Ata Sucinta Aprovada em: 12/08/2015

que se fazem presentes aqui no Plenário, que nos dão aqui a 
oportunidade de nos servir, sempre com um astral. Parabéns a todos 
os advogados a aos estudantes, que não têm muitos motivos para 
comemorar, porque, no Dia do Estudante, não tem aula nas escolas. 
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Obrigado, Senhor 
Presidente.Quero também parabenizar os advogados, os garçons e 
os estudantes do Estado pela passagem do seu dia. Eu também tenho 
uma filha advogada e quero que essa classe se sinta cumprimentada, 
se sinta elogiada. Quero também, Senhor presidente, agradecer a 
Vossa Excelência pelo apoio que deu aos parlamentares que vieram 
de Santa Catarina e ao Francisco, nosso colega que veio de Manaus, 
para que possamos, aqui de Roraima, contribuir para que possamos 
ter, no Congresso Nacional, mudanças na Constituição, que dê 
legitimidade para a gente fazer leis que acreditamos que será o 
melhor para cada um dos estados brasileiros. Nosso Estado, como 
disse o eminente Deputado Kenedy, tem uma diversidade muito 
grande de cultura, também, e nós precisamos ajustar algumas coisas 
que o sul do País não conhece. Obrigado, Senhor Presidente, pelo 
apoio de Vossa Excelência. 
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Senhor Presidente, 
quero aqui comungar com o Deputado Marcelo Cabral, quando 
pede pela não demarcação de mais uma área, de mais uma reserva 
e, agora, a unidade de conservação do lavrado se dirigindo a 
Região do Ereu no Amajari. Quero dizer para Vossa Excelência 
que comungo com Vossa Excelência, que vamos estar juntos. 
Em recente acontecimento, quando da vinda da Presidente Dilma 
aqui, a Governadora Suely foi bastante contundente. Eu gostaria 
que Vossa Excelência ouvisse um pouco do pronunciamento. Ela 
disse o seguinte: “Agora, precisamos da sensibilidade de Vossas 
Excelências para livrar a região do Ereu, no Município do Amajari, 
que também é uma área produtiva e que está sendo pretendida para 
a criação da Unidade de Conservação dos Lavrados. A criação 
dessa unidade não é imprescindível, pois mais da metade dos 
lavrados roraimenses já estão preservados nas terras indígenas 
São Marcos e Raposa Serra do Sol, situadas nas regiões Norte e 
Nordeste do Estado, onde predomina esse ecossistema. Se essa 
Unidade de Conservação do Lavrado for inevitável, a solução para 
impedir que mais produtores sejam penalizados, é a implantação 
nos Campos do Maruai, onde vivem os cavalos selvagens ou no 
Sítio Arqueológico da Pedra Pintada, ambos da terra indígena da 
reserva São Marcos”. Então, Vossa Excelência sabe, é pública a 
defesa da Governadora Suely sobre a Região do Ereu, para que 
lá não seja demarcado o Parque Nacional do Lavrado. Portanto, 
contem com o apoio do Deputado Brito aqui, seu colega, como líder 
do governo também, para que possamos juntos unir forças e não 
deixar que terras produtivas sejam tomadas e mais produtores seja 
prejudicados. No mais, Senhor Presidente, quero aqui parabenizar 
os garçons, pois eu já fui garçom e sei da nobreza que é servir. 
Quero parabenizar os advogados, pois sou bacharel em direito, e 
os profissionais em direito fazem muito pela educação do nosso 
país. Portanto, parabéns a todos,os estudantes, em especial, porque 
só estudando, só se debruçando na educação é que conseguiremos 
avançar como ser humano e como pessoa. Muito obrigado!
 O Senhor Deputado Oleno Matos – Senhor Presidente, só 
para completar a fala do nosso líder, Deputado Brito, e atendendo ao 
pedido do Deputado Marcelo, que foi feito na Sessão de quarta, na 
condição de líder do governo, uma vez que o Deputado Brito estava 
viajando, com a Chefe da Casa Civil, mas a Governadora estava com 
viagem marcada. Então ficou de, no retorno da Governadora, que irá 
acontecer amanhã, ser definida uma data para que ela possa receber 
os munícipes do Amaraji, junto com Vossa Excelência e todos os 
interessados, para que a Governadora deixe mais claro ainda, já 
que foi lida a fala dela na manifestação quando a Presidente Dilma 
esteve aqui, mas que ela, pessoalmente, confirme o desinteresse 
dela de que essa área do Amajari seja utilizada. Já foi dito, inclusive 
para o Governo Federal, em várias oportunidades, da ideia da dupla 
afetação, que é interesse do governo do Estado. Então, brevemente, 
teremos essa data, com certeza, com a definição do local. Se será 
mesmo em Boa Vista ou no Amajari. Quero também parabenizar, 
como o Deputado Mecias o fez, a Quadrilha Eita Junina. Quem 
trabalha com esporte e cultura no Estado sabe das dificuldades, 
da falta de pessoas interessadas em patrocinar, até porque o nosso 
Estado, infelizmente, não oferece o retorno para aqueles que 
investem no esporte e na cultura. Mas, o movimento das quadrilhas 
juninas é uma grata surpresa para o Estado.O trabalho que eles 
fazem é realmente brilhante, tão brilhante que, mais uma vez, essa 


