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10970 GENILDO GOMES DA SILVA FS4 Assessor Parlamentar

17457 GEOVANIO GOMES CAMELO FS5  Secretário Parlamentar

14379 GERCILEIA FELIX DA SILVA FS4 Secretário Parlamentar

14501 GHARDENIA CAVALCANTE COSTA FS1 Auxiliar Parlamentar

14242 GILENO CLEY GOMES PASSOS FS5 Auxiliar Parlamentar

16939 GILMARA GOMES DA SILVA FS1 Tec. Legislativo

16489 GILVAN NUNES MOREIRA FS1 Tec. Legislativo

17422 GISELE PINOTTI FS1 Auxiliar Parlamentar

8248 GIZELLE OLIVEIRA DA COSTA FS2 Assessor Parlamentar

16443 GLADSTON OBDAIA LENDEY DA SILVA FS1 Tec. Legislativo

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, em 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.

MAT NOME CARGO

16777 ELIDIANY ANDRADE SENA FS3 Auxiliar Parlamentar

16644 ELIETE SOUSA DE OLIVEIRA FS2 Auxiliar Parlamentar

17517 ELILMA FEITOSA OLIVEIRA FS2 Auxiliar Parlamentar

16343 ELISANGELA DUARTE DE SOUZA FS4 Secretário Parlamentar

14176 ELIVAN DA CONCEICAO SOUSA FS4 Auxiliar Parlamentar

16646 ELIZANGELA SERUDO REBELO FS1 Secretário Parlamentar

15127 ELIZETE BERNARDA DE SOUZA FS4 Secretário Parlamentar

16593 ELIZETE RODRIGUES FARIAS FS5 Assessor Parlamentar

16850 ELTON LENNON SOUZA DA SILVA FS4 Secretário Parlamentar

12912 EMANUELA WANDERLEY DE ALMEIDA FS4 Secretário Parlamentar

16589 ERIC BRUNO FALCAO DE QUEIROZ FS5 Auxiliar Parlamentar

17426 ERICA CHAVES DE MACEDO FS1 Assessor Parlamentar

12359 ERIKA COSTA GAIA FS4 Secretário Parlamentar

17325 ETERNUZA CARVALHO DA COSTA 
SANTOS FS1 Secretário Parlamentar

16524 EVA TEIXEIRA BRITO FS4 Secretário Parlamentar

16374 EVANIO BATISTA DA SILVA FS4 Secretário Parlamentar

10397 EVEN KEILA SALES REBOUCAS FS4 Assessor Parlamentar

16699 FABIANA ALMEIDA DAS CHAGAS FS4 Secretário Parlamentar

16594 FABRICIO DA COSTA SANTOS FS4 Assessor Parlamentar

17015 FABRICIO DA SILVA MARQUES FS4 Secretário Parlamentar

16353 FAGUNDES MIRANDA BARROS FS2 Assessor Parlamentar

8245 FANUEL BARREIRO MENDONÇA FS4 Secretário Parlamentar

16890 FERNANDA ARAUJO BENEDETTI FS2 Assessor Parlamentar

16422 FERNANDO ALVES FERNANDES FS2 Auxiliar Parlamentar

14227 FRANCIOMAR DE ALMEIDA BONFIM FS2 Auxiliar Parlamentar

8125 FRANCISCA SOLANGE ARAUJO MACIEL FS4 Secretário Parlamentar

7333 FRANCISCA VIEIRA DA SILVA FS4 Secretário Parlamentar

7619 FRANCISCO ALBERICO AYRES 
ANDRADE FS3 Secretario Parlamentar

16312 FRANCISCO CHAGAS SARAIVA FS4 Secretário Parlamentar

16650 FRANCISCO COSTA MACHADO FS2 Auxiliar Parlamentar

8325 FRANCISCO GLEIDSON DE MAGALHAES FS4 Assessor Parlamentar

14690 FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DA 
SILVA FS4 Secretário Parlamentar

16421 FRANCISCO MARCOS MENDES 
NOGUEIRA FS4 Secretário Parlamentar

16337 FRANCISCO NACELIO FERREIRA LOPES FS4 Secretário Parlamentar

13823 FRANCO ALBERTSON RIBEIRO 
MARTINS FS3 Auxiliar Parlamentar

16511 FRANKLISMA MORAES GOMES FS2 Secretário Parlamentar

8887 FRANSSUY MEDEIROS DA SILVA FS4 Secretário Parlamentar

16779 GABRIEL DA SILVA ARAUJO FS4 Secretário Parlamentar

17496 GEANE VITAL DAVI FS2 Auxiliar Parlamentar

8727 GENIFA CRISTINA LOPES DE LIMA FS1 Assessor Parlamentar

ATOS ADMINISTRATIVOS
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 0242/2015-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 abaixo, a partir 

de 01 de julho de 2015, onde exerceram Cargos Comissionados nos 
Gabinetes, integrantes do Quadro de Pessoal, em 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.

MAT NOME CARGO

16777 ELIDIANY ANDRADE SENA FS4 Assessor Parlamentar

16644 ELIETE SOUSA DE OLIVEIRA FS1 Auxiliar Parlamentar

17517 ELILMA FEITOSA OLIVEIRA FS1 Auxiliar Parlamentar

16343 ELISANGELA DUARTE DE SOUZA FS1 Assessor Parlamentar

14176 ELIVAN DA CONCEICAO SOUSA FS4 Secretário Parlamentar

16646 ELIZANGELA SERUDO REBELO FS2 Assessor Parlamentar

15127 ELIZETE BERNARDA DE SOUZA FS3 Secretario Parlamentar

16593 ELIZETE RODRIGUES FARIAS FS2 Assessor Parlamentar

16850 ELTON LENNON SOUZA DA SILVA FS1 Assessor Parlamentar

12912 EMANUELA WANDERLEY DE ALMEIDA FS2 Assessor Parlamentar

16589 ERIC BRUNO FALCAO DE QUEIROZ FS4 Auxiliar Parlamentar

17426 ERICA CHAVES DE MACEDO FS1 Auxiliar Parlamentar

12359 ERIKA COSTA GAIA FS2 Assessor Parlamentar

17325 ETERNUZA CARVALHO DA COSTA 
SANTOS FS1 Auxiliar Parlamentar

16524 EVA TEIXEIRA BRITO FS3 Assessor Parlamentar

16374 EVANIO BATISTA DA SILVA FS3 Assessor Parlamentar

10397 EVEN KEILA SALES REBOUCAS FS2 Assessor Parlamentar

16699 FABIANA ALMEIDA DAS CHAGAS FS3 Assessor Parlamentar

16594 FABRICIO DA COSTA SANTOS FS2 Auxiliar Parlamentar

17015 FABRICIO DA SILVA MARQUES FS2 Assessor Parlamentar

16353 FAGUNDES MIRANDA BARROS FS3 Assessor Parlamentar

8245 FANUEL BARREIRO MENDONÇA FS4 Assessor Parlamentar

16890 FERNANDA ARAUJO BENEDETTI FS3 Assessor Parlamentar

16422 FERNANDO ALVES FERNANDES FS1 Auxiliar Parlamentar

14227 FRANCIOMAR DE ALMEIDA BONFIM FS1 Auxiliar Parlamentar

8125 FRANCISCA SOLANGE ARAUJO MACIEL FS1 Auxiliar Parlamentar

7333 FRANCISCA VIEIRA DA SILVA FS3 Assessor Parlamentar

7619 FRANCISCO ALBERICO AYRES 
ANDRADE FS3 Assessor Parlamentar

16312 FRANCISCO CHAGAS SARAIVA FS2 Assessor Parlamentar

16650 FRANCISCO COSTA MACHADO FS1 Auxiliar Parlamentar

8325 FRANCISCO GLEIDSON DE 
MAGALHAES FS5 Assessor Parlamentar

14690 FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DA 
SILVA FS4 Assessor Parlamentar

16421 FRANCISCO MARCOS MENDES 
NOGUEIRA FS5 Assessor Parlamentar

16337 FRANCISCO NACELIO FERREIRA LOPES FS5 Assessor Parlamentar

13823 FRANCO ALBERTSON RIBEIRO 
MARTINS FS1 Assessor Parlamentar

16511 FRANKLISMA MORAES GOMES FS3 Secretario Parlamentar

8887 FRANSSUY MEDEIROS DA SILVA FS3 Auxiliar Parlamentar

16779 GABRIEL DA SILVA ARAUJO FS2 Auxiliar Parlamentar

17496 GEANE VITAL DAVI FS1 Auxiliar Parlamentar

8727 GENIFA CRISTINA LOPES DE LIMA FS5 Assessor Parlamentar
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cargos e ações que passaram a ser de fomento. Continuando, informou 
que criou um Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a criar, no 
âmbito da Estrutura Organizacional, o Instituto de Assistência Técnica 
e Extensão Rural do Estado de Roraima- IATER, e sugeriu a criação de 
uma Comissão Especial formada por todas as instituições envolvidas no 
setor produtivo a fim de adequar ações capazes de promover mudanças 
no setor agrícola do Estado. O Senhor Presidente parabenizou a Senhora 
Deputada Aurelina Medeiros pelo pronunciamento e informou que 
esta Casa pretende fazer um simpósio sobre agricultura, convidando-a 
para presidir a comissão especial que ficará à frente do evento. Após, 
o Presidente fez menção à colheita de soja histórica em Roraima e às 
perspectivas de melhoria com a tendência de crescimento desse setor 
agrícola. Finalizou o informe sobre a data de realização do simpósio para 
outubro, coincidindo com a Assembleia Cidadã. ORDEM DO DIA: O 
Senhor Presidente anunciou, para pauta da Ordem do dia, discussão e 
votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 034/15, 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”, de autoria da Deputada 
Lenir Rodrigues; do Projeto de Lei nº 042/15, que “Altera dispositivos 
normativos da Lei nº 490, de 28/03/05, que estabelece parâmetros para 
negociação de dívidas resultantes de financiamentos concedidos com 
recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de 
Roraima – FUNDER”, de autoria do Deputado Gabriel Picanço; do Projeto 
de Lei nº 048/15 que, “Institui o Dia Estadual do Administrador, no Estado 
de Roraima”, de autoria dos Deputados Brito Bezerra e Oleno Matos; 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 09/15, que “Aprova a indicação do 
nome do Professor Regys Odlare Lima de Freitas para ocupar o cargo de 
Reitor da Universidade Estadual de Roraima-UERR nos termos do artigo 
33, incisos XVIII e XXXI, da Constituição do Estado. Continuando, 
solicitou aos Presidentes das Comissões Permanentes mais celeridade na 
análise dos projetos, bem como à Corregedoria-Geral que acompanhe o 
trabalho das Comissões e informe à Presidência o motivo de as comissões 
não estarem se reunindo para analisar matérias pendentes. Em seguida, 
o Senhor Presidente suspendeu a Sessão pelo tempo necessário, para 
que as Comissões em conjunto pudessem analisar e emitir Parecer aos 
referidos projetos. Após o tempo necessário, o Senhor Presidente reabriu 
a Sessão solicitando à Senhora Primeira-Secretária proceder à leitura 
do Projeto de Lei nº 034/15, bem como do Parecer das Comissões em 
conjunto. Colocado em discussão e votação, o Projeto foi aprovado por 19 
votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. Prosseguindo, 
o Senhor Presidente solicitou à Senhora Primeira-Secretária proceder à 
leitura do Projeto de Lei nº 042/15, bem como do Parecer das Comissões 
em conjunto. Colocado em discussão e votação, o Projeto foi aprovado 
por 19 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. Após, 
o Senhor Presidente solicitou à Senhora Primeira-Secretária proceder à 
leitura do Projeto de Lei nº 048/15, bem como do Parecer das Comissões 
em conjunto. Colocado em discussão e votação, o Projeto foi aprovado 
por 19 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. Dando 
continuidade, o Senhor Presidente solicitou à Senhora Primeira-Secretária 
proceder à leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 09/15, bem como do 
Parecer da Comissão Especial Externa. Colocado em discussão e votação, 
o Projeto foi aprovado por 18 votos favoráveis, 2 votos contrários e 
nenhuma abstenção. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: A Senhora Deputada 
Lenir Rodrigues convidou os Membros da Comissão de Educação para 
uma reunião após a Sessão. O Senhor Deputado Oleno Matos informou 
que a próxima Sessão será transformada em Comissão Geral, quando 
esta Casa estará recebendo os administradores mais antigos do Estado 
e os Membros do Conselho para comemorar o dia do Administrador e 
o cinquentenário do Conselho Regional de Administração do Conselho 
Federal. Finalizou convidando seus Pares a participarem do evento. O 
Senhor Presidente convidou os Senhores Deputados a participarem do 
Cine Assembleia, que será apresentado na próxima quinta-feira, no Cine 
Super K, com a participação de 284 alunos do município de São João 
da Baliza. O Senhor Deputado Brito Bezerra informou que, conforme 
Projeto de Lei aprovado por esta Casa, nesta data se comemora o Dia 
Estadual do Caburaí, o ponto mais setentrional do país, descoberto por 
expedicionários coordenados pelo fotógrafo Platão Arantes, os quais 
serão homenageados. O Senhor Presidente parabenizou o jornalista 
Platão Arantes pelos bons serviços na Casa e informou que este Poder 
irá criar Comenda para homenagear os que fizeram expedição ao Monte 
Roraima. E, não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente deu por 
encerrada a Sessão e convocou outra para o dia 9 de setembro, à hora 
regimental. Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Guerra, Coronel Chagas, 
Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Francisco Mozart, Gabriel 

10970 GENILDO GOMES DA SILVA FS5 Assessor Parlamentar

17457 GEOVANIO GOMES CAMELO FS4 Secretário Parlamentar

14379 GERCILEIA FELIX DA SILVA FS4 Auxiliar Parlamentar

14501 GHARDENIA CAVALCANTE COSTA FS2 Auxiliar Parlamentar

14242 GILENO CLEY GOMES PASSOS FS1 Auxiliar Parlamentar

16939 GILMARA GOMES DA SILVA FS4 Assessor Parlamentar

16489 GILVAN NUNES MOREIRA FS4 Secretário Parlamentar

17422 GISELE PINOTTI FS2 Auxiliar Parlamentar

8248 GIZELLE OLIVEIRA DA COSTA FS1 Tec. Legislativo

16443 GLADSTON OBDAIA LENDEY 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, 09 de setembro de 2015.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÕES DE AFASTAMENTO

R E S O L U Ç Ã O Nº 374/2015
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 

IVO LIMA DE SOUZA Matrícula 7152, LUCAS RODRIGUES 
MARQUES Matrícula 15501 e LENNO MAYCON DA SILVA 
Matrícula 9460 para viajarem com destino a cidade de Manaus-AM, no 
período de 08.09 a 15.09.2015, com a finalidade de tratar de assuntos 
inerentes às atividades funcionais, a serviço deste Poder.

    Palácio Antônio Martins, 08 de Setembro de 
2015

Deputado JALSER RENIER PADILHA
Presidente

Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO
2º Secretário

Deputado DHIEGO COELHO
3º Secretário

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA
ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA QUADRINGENTÉSIMA 
VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUINQUAGÉSIMO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA.
 Às nove horas do dia oito de setembro de dois mil e quinze, no Plenário 
desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima quadringentésima 
vigésima sétima Sessão Ordinária do quinquagésimo Período Legislativo 
da Sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. 
O Senhor Presidente, Deputado Jalser Renier, convidou à Senhora 
Deputada Lenir Rodrigues para atuar como Primeira-Secretária ad hoc, 
solicitando a verificação de quórum. Havendo quórum regimental, sob a 
proteção de Deus e em nome do povo roraimense, o Senhor Presidente 
declarou aberta a Sessão solicitando ao Senhor Segundo-Secretário, 
Deputado Marcelo Cabral, proceder à leitura da Ata da Sessão anterior, 
a qual foi lida e aprovada na íntegra. Prosseguindo, solicitou à Senhora 
Primeira-Secretária proceder à leitura do Expediente. RECEBIDO DOS 
DEPUTADOS: Indicação s/nº, de 03/09/15, do Deputado Zé Galeto, 
encaminhando ao Governo do Estado solicitação a reconstrução da ponte 
de madeira localizada na Vicinal VI da Confiança III, a, aproximadamente, 
2 Km da Vila Santa Rita, Município de Cantá; Memorando nº 043, de 
03/09/15, da Deputada Angela A. Portella, comunicando sua ausência 
na Sessão plenária do dia 3 de setembro do corrente ano. GRANDE 
EXPEDIENTE: A Senhora Aurelina Medeiros iniciou reportando-se aos 
problemas enfrentados pelos produtores rurais do Estado, ressaltando que 
ao longo dos anos vem ocorrendo o desmonte na Secretária Estadual de 
Agricultura devido ao desmembramento de vários setores. De acordo com 
a Senhora Deputada, a Secretaria não foi reestruturada para contemplar 
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 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para o 
Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário (Naldo da Loteria) – Senhor 
Presidente, temos dois oradores inscritos para o Grande Expediente. Os 
Senhores Deputados Izaias Maia e Jorge Everton.
 O Senhor Deputado Izaias Maia – Senhor Presidente, demais 
parlamentares, povo em geral que visita nossa Casa, povos indígenas 
e também os professores. Mais uma vez, gostaria de pedir, em nome da 
educação do Estado de Roraima, para sentarmos com os indígenas, com 
os professores e conversarmos. Se observarem, na praça do Centro Cívico, 
a cada dia que passa, o movimento está se fortalecendo. Ninguém está 
atentando para isso. Primeiro, os indígenas, quer queiram quer não, são 
respeitados em todo o mundo. Eles têm os seus direitos e estão exigindo 
apenas uma melhoria na educação, alimentos, merenda, enfim, a melhoria 
da educação para eles. Se os senhores saírem daqui, qualquer parlamentar, 
e visitarem o Estado de Roraima, verão nossos indígenas abandonados, 
colégios e escolas caindo aos pedaços e todos fazendo de conta que está 
tudo bem. Mas, não está tudo bem. Eles estão pedindo que lhes dêem 
atenção. Os professores da rede estadual de ensino estão pedindo que lhes 
dêem atenção, que atendam suas necessidades. Ontem, falei no programa 
Barra Pesada, segundo informações que recebi, que uma das exigências de 
todos é que seja afastada a Secretária de Educação do Estado de Roraima. 
Agora, por quê? Acho que alguém tem que ser ouvido, neste parlamento, 
na TV Cidade ou no Programa Barra Pesada. Abro o espaço de uma hora 
e meia no programa para deixar os indígenas falarem e nos dizerem o que 
está acontecendo, porque um diz uma coisa e outro diz outra. Do lado 
dos professores, eles dizem que estão precisando disso. Aí o Governo do 
Estado informa que já está fazendo. Depois, os professores dizem que não 
foi feito coisa nenhuma, e fica essa brincadeira de informações mentirosas. 
O tempo vai passando, as aulas estão paradas e quem será penalizado será 
o aluno e as famílias de forma geral. Até um aluno que tiver uma cirurgia 
programada para o final do ano não poderá fazê-la, porque estará pagando 
as aulas que não teve. O homem público ou a mulher pública tem que ter a 
sensibilidade de ouvir o povo. As pessoas acham que são intocáveis, mas 
não são, porque quem dá o voto é o povo. O povo bota e o povo tira. O que 
estou falando aqui é exatamente o que ouço. Ontem, estive na manifestação 
falando com as pessoas e foi isso que ouvi. Temos que ouvir o que o povo 
quer dizer. Saber por que querem tirar a secretária de educação? Vamos 
conversar e saber o que está acontecendo. O que está acontecendo é que 
os professores indígenas, de uma forma geral, acham que a educação não 
está boa. Eles acreditam que a saída da secretária é a solução. Do outro 
lado, a governadora diz que não. Será que é porque é sangue? Por que 
é irmã? Qual o motivo? Porque pelo que sabemos, a governadora falou 
que pode atender todas as reivindicações, mas ela é a governadora e sua 
irmã ela não tira. Agora trocar o ego do poder dado pelo povo, porque o 
poder não é de ninguém, é dado pelo povo e em seu nome será exercido. 
Se eu tenho pai, mãe, tio, avô, Jesus Cristo, trabalhando comigo e o povo 
está revoltado, eu vou mantê-los no cargo por quê? Para a revolta do povo 
existem duas opções: ou o povo está doido e não sabe o que quer exigindo 
a saída da secretária, ou está tudo errado. Então, vamos esclarecer o que 
está acontecendo. Temos que ouvir a verdade sobre o que realmente está 
acontecendo. É simples falar a verdade. Agora, ficar nesse confronto de 
informações não tem a menor possibilidade, pois só quem se prejudica 
são os alunos. Portanto, gostaria de pedir às autoridades que se acalmem 
e que a governadora tenha a sensibilidade de afastar a secretária, que é 
sua irmã, até porque o povo está revoltado com ela. Vamos colocar uma 
pessoa que entenda, que o povo acha que entenda. Vamos ouvir o povo. 
Por quê? Porque com o cabo de guerra que está acontecendo, os alunos, 
suas famílias e a educação, que já não é muito boa, serão mais prejudicados 
ainda. Sempre digo que não tenho lado, que meu lado político é somente 
o povo e Deus, mas vejo a dificuldade dos meus amigos parlamentares 
que apóiam o governo, pois, quando pedimos ajuda para falar com a 
governadora sobre a greve que está prejudicando a educação, dificilmente 
ela nos recebe. Como posso defendê-la? Tem que ter humildade, as pessoas 
têm que ter humildade, porque nessa vida tudo de uma hora para outra se 
acaba. Quatro anos passam rápido. Ninguém é eterno. Ninguém é Deputado 
ou Governador para sempre. Estamos Deputados e Governador por alguns 
dias, porque o povo permitiu. O problema maior é que as pessoas acham 
que depois que ganham se tornam intocáveis e fazem o que querem. Por 
isso, queria pedir aqui, em nome da educação do Estado de Roraima, 
dos indígenas, dos professores e dos funcionários da área de educação 
que a Governadora do Estado se permita a sentar com as lideranças do 
movimento, porque não adianta mandar a secretária, pois ela não resolve 
coisa nenhuma, quem resolve é a governadora. Temos que acabar com 
esse cabo de guerra sobre a permanência ou não da secretária, sua irmã, no 

Picanço, George Melo, Izaias Maia, Jalser Renier, Jânio Xingú, Lenir 
Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy Eda, Mecias de Jesus, Odilon 
Filho, Oleno Matos, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.
Aprovada em: 09/09/2015

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2419ª SESSÃO, EM 18 DE AGOSTO DE 2015.
50º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER.

 Às nove horas do dia dezoito de agosto de dois mil e 
quinze, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
quadringentésima décima nona Sessão Ordinária do Quinquagésimo 
Período Legislativo da Sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a Sessão. 
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário proceder à leitura da 
Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário (Marcelo Cabral) – (Lida a 
Ata).
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados 
que queira discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica. Os 
Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário (Naldo da Loteria) – O 
Expediente consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS:
 Indicação s/nº, de 12/08/15, do Deputado Zé Galeto, 
encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte 
- DENIT, pedindo providências ao órgão competente para solucionar o 
problema dos buracos na Rodovia BR-432, que se encontra seriamente 
deteriorada, principalmente no trecho entre a sede do Município do Cantá 
e a BR-401.
 Projeto de Lei s/nº, de 12/08/15, do Deputado Gabriel 
Picanço, que “Altera dispositivos normativos da Lei 490, de 28/03/05, 
que “Estabelece parâmetros para negociação de dívidas resultantes de 
financiamentos concedidos com recursos do Fundo de Desenvolvimento 
Econômico e Social do Estado de Roraima – FUNDER”.
 Memorando nº 070, de 13/08/15, do Deputado Marcelo 
Cabral, comunicando sua ausência na sessão plenária no dia 13 de agosto 
do corrente ano. 
 Memo/Gab./Lid./Gov. nº 042, de 13/08/15, do Deputado 
Brito Bezerra, solicitando que seja protocolada junto à gráfica do Senado 
Federal, a impressão de 03 (três) Constituições Estaduais de Roraima e 
de 03 (três) Constituições Federais em linguagem braile para atender os 
portadores de deficiência visual.
 Projeto de Decreto Legislativo, s/nº, de 17/08/15, da Deputada 
Lenir Rodrigues, que “Concede a comenda Orgulho de Roraima às 
famílias que indica, e dá outras providências. 
 RECEBIDO DO GOVERNO DO ESTADO:
 Mensagem Governamental nº 35, de 13/08/15, que indica o 
nome do Senhor Alessandro Felipe Vieira Sarmento, para exercer o cargo 
de Presidente da Fundação de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de 
Roraima – FEMARH/RR.
 RECEBIDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
 Ofício n° 134, de 12/08/15, do Presidente do Tribunal de Justiça 
de Roraima, encaminhando, para apreciação desta Casa Legislativa, 
anteprojeto de Lei, cujo objeto cria o adicional de compensação por 
cessão aos servidores cedidos que exercem cargo em comissão ou função 
comissionada no TJ/RR.
 DIVERSOS:
 Ofício nº 081, de 17/08/15, da 1ª Brigada de Infantaria de Selva 
– Comando Militar do Exército, encaminhando cartaz comemorativo em 
alusão ao Dia do Soldado, comemorado no dia 25 de agosto, solicitando a 
exposição do mesmo em área de divulgação desta Casa Legislativa.
 Ofício nº 177, de 07/08/15, da Secretaria de Estado 
do Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN, comunicando 
convênios celebrados, cujo objeto é dar continuidade a implementação 
descentralizada do “Programa Mais Cultura no Estado de Roraima”.
 Era que constava do Expediente, Senhor Presidente.
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secretária de educação.
 O Plenário da Assembléia Legislativa não pode ser 
desrespeitado por nenhuma instituição política tampouco pública. E 
nós, na condição de Presidente desta Casa, apoiados e aprovados por 
todos os 24 Deputados Estaduais, continuamos com a convocação da 
Secretária e vamos manter, de acordo com a liderança do governo, uma 
pauta para hoje, às 17 horas, para que a mesma se apresente nesta Casa, 
neste Plenário, e seja ouvida através da Comissão de Educação, Saúde e 
Segurança Pública, presidida pela Deputada Lenir Rodrigues.
 A Secretária será ouvida primeiro na Comissão, de acordo com 
o andamento do que está sendo feito. Nós vamos ouví-la hoje, às 17 horas, 
neste Plenário.
 Gostaria de saber da liderança do governo se Vossa Excelência 
confirma tal designação sob pena da Secretária incorrer em crime de 
responsabilidade, porque se ela não vier, vai estar faltando com respeito 
a Assembleia Legislativa, e aí, vamos ter que entrar em contato e usar os 
meios do nosso Regimento e da nossa Constituição.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Senhor Presidente, 
Senhores Deputados, povo presente, bom dia.
 Senhor Presidente, em relação à convocação dessa Casa 
Legislativa, em momento algum a Secretária de Educação se opôs vir a 
esta Casa, a mesma foi marcada para hoje, às 10 da manhã. Mas na quinta-
feira, é bom lembrar, que nós acordamos com as lideranças indígenas e 
com o próprio SINTER que seria substituída a vinda da Secretária nesta 
Casa Legislativa pelo encontro com a Governadora. O encontro com a 
governadora aconteceu. Foram debatidas as pautas em duas reuniões, uma 
com as lideranças indígenas e outra com o SINTER e, não avançando nas 
negociações, foi designada uma audiência de conciliação para segunda-
feira, às 10 da manhã, no Tribunal de Justiça. Aconteceu durante todo o 
dia de ontem e hoje, às 10 da manhã, está acontecendo e sendo finalizada 
essa audiência de conciliação. Portanto, mesmo esse acordo sendo feito, 
a Secretária se coloca à disposição desta Casa, não veio agora, porque 
está participando da audiência de conciliação no Tribunal de Justiça, mas 
às 17 horas estará na Comissão com Vossa Excelência, Presidente da 
Comissão, Deputada Lenir, e com os demais Deputados que compõem 
a Comissão de Educação. Eu dou minha palavra. Fica acordado, Senhor 
Presidente.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Fica, portanto, 
confirmada a presença da Secretária de Educação às 17 horas, com todos 
os membros da Comissão de Educação e convidados.
 Comunico aos Senhores Deputados que, independente de 
qualquer posição assegurada ou emitida pelo Senhor Desembargador, 
dando conta de que a greve é legal ou ilegal, a Assembleia Legislativa 
tem a prerrogativa legal de ouvir a Secretária, para que ela explique 
exatamente todos os pontos do que está fazendo dentro da sua gestão. 
Esse é um Poder da Assembleia Legislativa e independente da posição 
ideologicamente defendida por um juiz ou desembargador diante de um 
caso. Se o desembargador declara que a greve é ilegal, a justiça tem que 
ser respeitada. Mas, o parlamento não pode ser desrespeitado, pois houve 
uma convocação e a convocação está de acordo com a Constituição 
Estadual e com o Regimento Interno desta Casa. Por esta razão, fica 
mantida a convocação para as 17 horas.
 O Senhor Deputado Jorge Everton pede Questão de Ordem - 
Senhor Presidente, eu pediria a Vossa Excelência que tal reunião seja feita 
aqui, no Plenário, e que fosse dado acesso aos mais interessados que estão 
aqui e vieram em todas as Sessões onde a Secretária foi convocada e ela 
não compareceu. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência que permitisse 
o acesso, como sempre permitiu como um grande democrata que é. 
Obrigado.
 O Senhor Deputado Chico Guerra pede Questão de Ordem - 
Senhor Presidente, gostaria de tirar uma dúvida quanto à convocação da 
Secretária. Ela vem aqui para discutir a greve ou o relatório que foi feito 
pela Comissão de educação?
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – O Requerimento que 
Assembleia Legislativa aprovou trata de pontos sobre a Secretaria 
Estadual de Educação, esclarecendo, no Plenário desta Casa, no dia 13 de 
agosto do corrente ano, às 10 horas, a situação da educação em Roraima 
e as reivindicações dos professores indígenas e não indígenas.
 Ela vem tratar de assuntos universalizados e não somente 
vem tratar de assuntos que estão em pauta, pois se assim fosse, e se por 
ventura a justiça decretar que a Greve é ilegal, fica automaticamente 
descaracterizada a convocação da Secretária. Como o tema é universal, 
diante dos atos da sua gestão, fica o Poder Legislativo com legitimidade 
para usar a sua prerrogativa. Fica mantida a convocação para as 17 horas.
 Deputado Jorge Everton, recebo o Pedido de Abertura de CPI, 
para que a sociedade seja a grande beneficiada com o trabalho não só 

cargo. Isso não pode continuar! Volto a dizer que se observarmos a praça do 
Centro Cívico, cada dia que passa o movimento está se fortalecendo com 
os indígenas, com os professores e com as escolas parando. O negócio está 
pegando fogo e ninguém está dando importância. E, o pedido que faço, em 
nome da educação e em nome do nosso povo é que a autoridade maior do 
nosso Estado, a Governadora Suely Campos, sente e ouça o apelo do povo, 
pois daqui há três anos teremos de novo eleições e o povo vai guardar o que 
está acontecendo. O povo bota e o povo tira. Obrigado.
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Senhor Presidente, 
minha vinda a esta Tribuna é rápida. Mas, antes, gostaria de parabenizar o 
Deputado Izaias Maia. Parabéns Deputado, seu trabalho tem sido de total 
independência, assim como esta Casa também tem sido independente. 
Estamos cansados, cansados de ouvir promessas não cumpridas. Na época 
da eleição a governadora prometeu que iria resolver a situação funcional 
deles e agora mudou de opinião, chegando ao ponto de pensar em cancelar 
a lei que garante o Plano de Cargos e Salários. O povo de Roraima não 
merece isso. Disse, na última sessão, que não aceitaria se a secretária 
faltasse à convocação sem justificativa, Presidente. E pelo que eu sei até 
agora, a informação que temos é de que ela não virá. Ela não mostrou 
respeito para com esse povo que está aqui, esperando uma justificativa 
dela. E esta Casa não apresentou, pelo menos até o momento, uma 
justificativa que tenha sido aceita pela Mesa. Por isso, quero protocolar 
agora, na Mesa, um requerimento de afastamento da secretária por ela 
ter descumprido o que diz a lei. Gostaria que vossa excelência recebesse 
esse requerimento. A Governadora tem que entender que não há mais 
ambiente para a secretária ficar no cargo. Não é a ligação familiar que vai 
determinar a permanência dela. Ela tem que ouvir o povo, porque foi o 
povo que a elegeu. Portanto, essas pessoas que estão aqui, querem a saída 
imediata da secretária de educação. Outro requerimento que trago a vossa 
excelência está assinado por 14 Deputados. Na última quarta-feira pude 
participar da reunião da Comissão referente à saúde e lá foi apresentado 
um relatório, apontando diversas irregularidades na saúde. Estamos 
tendo problemas na educação, na saúde, na segurança pública e temos 
denunciado constantemente tais fatos. O Ministério Público de Contas 
tem agido, o Ministério Público Estadual tem agido, mas, esta Casa tem 
que fazer seu papel. Os 14 Deputados que assinam esse documento são: 
Jorge Everton, George Melo, Coronel Chagas, Lenir Rodrigues, Naldo 
da Loteria, Jânio Xingú, Marcelo Cabral, Izaías Maia, Francisco Mozart, 
Masamy Eda, Zé Galeto, Chico Guerra, Angela Águida Portela e Dhiego 
Coelho. Esses quatorze Deputados requerem a abertura de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito – CPI, a fim de apurar irregularidades que 
existem nos contratos da Secretaria Estadual de Saúde no exercício de 
2015. Vou passar a vossa excelência esse documento, dizendo que esses 
14 Deputados solicitam a abertura da CPI, por que estamos cansados de 
ver as notícias sendo veiculadas sobre irregularidades e esta Casa tem de 
assumir uma postura para investigar o que está acontecendo nessa caixa 
preta da saúde. Muito obrigado a todos!
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Não havendo mais 
nenhum orador inscrito para o Grande Expediente, passaremos agora para 
a Ordem do Dia. 
 Quero informar que temos sobre a Mesa a convocação da 
Secretária de Educação aprovada neste Plenário, onde a Assembleia 
Legislativa, cumprindo o art. 248 do Regimento deste Poder, requereu a 
convocação da Senhora Selma Maria de Souza e Silva Mulinari – Secretária 
de Educação, para prestar esclarecimentos no Plenário desta Casa, no dia 13 
de agosto do corrente ano, às dez horas da manhã. Este ofício foi aprovado 
nesta Casa por todos os Deputados. Os que se dizem de situação e os que 
se dizem de oposição o aprovaram por unanimidade. Acabei de receber um 
ofício da liderança do governo, encaminhado a esta Casa, endereçado a 
Presidência, dizendo o seguinte: A senhora Selma Maria de Souza Mulinari, 
Secretária de Estado da Educação de Roraima, vem respeitosamente à 
presença de vossa excelência, esclarecer que devido à designação de 
Audiência de Conciliação em continuação, para as dez horas da manhã 
da presente data sob a presidência do iminente Desembargador Mauro 
Campelo, relator do processo ora em pauta, alternativa não lhe resta senão 
lhe comunicar a impossibilidade do não comparecimento à sessão marcada 
para mesma data e hora, a ser realizada no Plenário desta augusta Casa 
de Leis. Destarte também adequadamente justificada a impossibilidade de 
comparecimento, a requerente se coloca à disposição desta respeitável Casa 
Legislativa para futura convocação, a ser formalizada em conformidade 
com o art. 31, inciso II da Constituição do Estado de Roraima, atendendo 
notadamente o prazo de quinze dias assinalado.
 Bom. Nós temos dois pontos aqui sobre o pedido de convocação 
que se retrata ao artigo 248 do Regimento Interno e à impossibilidade 
da secretária em audiência conciliatória. A audiência conciliatória pode 
ser feita pelo Procurador-Geral do Estado, não necessariamente pela 
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não resolve nada, não faz bem nem ao Estado, nem a sociedade, tampouco 
ao povo. Eu gostaria de relembrar a necessidade de obedecermos, 
na composição da Comissão Parlamentar de Inquérito, a questão da 
composição dos blocos partidários. Não foi anunciado o número de 
Deputados, mas que a gente, na feitura dessa comissão, atenda o G14, o 
G7 e o G3 ou bloquinho. 
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Não tenha nenhuma 
dúvida, Deputado Oleno, em qualquer abertura de CPI isso será obedecido. 
Veja bem! Os Deputados estão pedindo a abertura de CPI. Antes de tomar 
qualquer decisão, preciso primeiro ouvir a Consultoria Jurídica desta 
Casa para ter um parecer da mesma, para depois apresentar aos senhores 
e ao Plenário respeitando as proporcionalidades partidárias. Eu não vou 
fazer desta Casa Legislativa um teatro, uma posição ideológica defendida 
por um segmento contra outro, simplesmente por pura vaidade. O que nós 
queremos, na verdade, é fazer com que as pessoas sejam respeitadas e os 
seus direitos sejam atendidos. Não vou ficar aqui, de maneira nenhuma, 
jogando para a platéia, com um plenário lotado, pegando pessoas que vêm 
de longe, de comunidades distantes, 2, 3, 4 dias, sem ter absolutamente 
nada, ficando à mercê do tempo, e voltarem para suas comunidades sem 
uma posição defendida pelo governo. Por essa razão, é que eu peço que 
à Secretária Estadual de Educação, que estará aqui em plenário, hoje, 
através da Comissão de Educação, que faça, junto com a liderança do 
governo, uma convergência de soluções para que a gente possa apontar 
e resolver os pontos que interessam aos povos indígenas, bem como a 
classe dos professores.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues pede Questão de Ordem 
– Obrigada, Senhor Presidente! Como eu fui citada, gostaria de esclarecer 
alguns pontos. Primeiro, que o meu nome parlamentar é Lenir Rodrigues, 
Deputado Mecias, há muito tempo. Outro ponto é que fui gestora em duas 
ocasiões na Secretaria de Educação: Primeiro no Governo do ex-Deputado 
Flamarion Portela, e depois quando assisti e enfrentei o maior rombo da 
história de Roraima no Governo do Neudo Campos. Então, se as escolas 
estão sucateadas, isso já vem de longa data, não foi na minha gestão não.
 Outra coisa, nunca fui Secretária de Infraestrutura. Quem gera 
contratos de reforma e ampliação de escolas e construção é a Secretaria 
de Infraestrutura. Então, podem ficar à vontade para fazer CPI! Eu nasci 
no Município de Mucajaí, minha mãe é uma maranhense honrada e fiquei 
órfã muito pequena. Graças a Deus, eu tenho meu nome limpo. 
 E quero dizer mais, tanto na minha primeira gestão, quanto 
na segunda, eu não reformei escola não, sabem por quê? Eu cancelei 
os contratos de reforma para o dinheiro ser usado para a GID, porque 
fazia vergonha o salário dos professores na época. Peguei um ódio mortal 
dos empresários à época e carrego essa cruz até hoje. Na minha gestão, 
realmente não tivemos escolas que pegassem fogo como a do Lago 
Grande, mas deixei reformada, na minha gestão, em cada município, 
a pior escola. Vocês alardeiam que o ex-governador Anchieta não fez 
nenhuma construção de escola! Fez sim. Ele não ia era lá inaugurar. No 
município de São Luiz do Anauá teve a Alan Kardec; São João da Baliza 
teve a escola Francisco Ricardo de Macedo; Rorainópolis teve a escola 
Antônia Tavares. Aqui na cidade a escola Camilo Dias, Vitória Mota Cruz, 
Fagundes Varela. Eu posso citar muitas escolas, mas nunca fiz propaganda 
como estão fazendo agora. Em sete meses, foram revitalizadas sete escolas 
e a Euclides da Cunha já está paralisada. A empresa encontrou as centrais 
de ar funcionando, mas deixou-as sem funcionar. Eu estou calada, no meu 
canto, não mexo com ninguém. Mas, na minha gestão tinha caderno de 
boa qualidade. E os professores estão aqui para dizer se é verdade ou 
não. Na minha gestão tinha caneta bic, não era porcaria não. Se alguém 
for à Serra do Sol verá que tem carteiras azuis de boa qualidade. Tinha 
também quadro branco para os professores e lutei para ter cursos. O 
CEFOR está parado hoje, a UFRR, o Instituto Federal e UERR tinham 
cursos de segunda licenciatura para os professores. Teve Tamigan para os 
magistérios indígenas com recurso na conta e está parado, sem funcionar. 
Já se passaram sete meses. Eu não fui Secretária de Educação no ano de 
2014, não. Agora tenho que carregar a culpa toda para o resto da vida, é 
como me chamar de Lenir Veras para me sacanear!
 O Murumurutá, que é o fortalecimento da língua materna, 
também estava funcionando e tinha dinheiro na conta durante a minha 
gestão em 2012. A Mocó, com o curso para os professores indígenas 
Ingaricó, para atender 30 professores, o dinheiro também estava na 
conta. Foi na minha gestão que nós fizemos seletivos e só não fizemos 
o concurso, porque a lei estava defasada, tínhamos que aprovar uma lei 
nova. Mas, com todas as inconsistências que tanto falam, está aprovada 
por esta Casa, inclusive, e com a participação efetiva de vários Deputados 
e Deputadas. A Deputada Aurelina, por exemplo, trabalhou dia e noite 
nessa lei. E o ex-Deputado Joaquim Ruiz liderou essa discussão. Foram 
dias e noites trabalhando numa lei para alguém chegar colocando defeito 

da Assembléia, mas também de todos os Senhores Deputados. Todavia, 
quero aqui, através da liderança do governo, iniciar uma conversa com o 
Executivo, para que nós possamos encontrar uma saída para que os povos 
indígenas não fiquem de fora do modelo Estadual de Educação, pois isso 
é, sem dúvida alguma, um ato inconstitucional, um ato antipatriótico e 
também uma posição que não é defendida por uma sociedade, porque 
no Estado de Roraima tem 60 mil índios e nós não podemos discutir 
nenhuma política educacional, ou qualquer política que seja, sem incluir 
os povos indígenas nas nossas composições. Por essa razão, eu entendo 
que a melhor saída é o entendimento. Não havendo o entendimento, aí 
sim, nos preparemos para a guerra. Mas antes de qualquer posição desta 
Casa, nós precisamos convergir para o entendimento.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus pede uma Questão de 
Ordem – Senhor Presidente, quero saudar os Deputados que solicitaram 
o Pedido de CPI. Acho legítimo, é um direito dos Deputados. Porém, 
quero só lembrar ao Plenário que a maioria dos Deputados que assinaram 
esse Pedido de CPI, na legislatura passada, negaram vários Pedidos de 
CPI que fizemos. Toda vez que falávamos em CPI, eles queriam incluir 
contrato da época que o Flamarion era Governador, da época em que 
o Neudo foi Governador e, nós sempre dissemos que poderia, que não 
haveria problema algum. Agora, vejo esse Pedido de CPI! Ora, na 
Secretaria de Educação, na legislatura passada, no Governo passado, 
faltava merenda escolar, as escolas estavam caindo aos pedaços como 
estão até hoje. Somente agora que se iniciou um grande processo de 
recuperação de escolas. As escolas pegavam fogo, porque não havia 
uma boa estrutura elétrica, faltava material didático, faltava material 
de expediente e as greves também eram constantes. Nós pedimos várias 
CPIs. Para vocês terem uma ideia, a Escola Argentino Castelo Branco, 
de Caracaraí, ficou cinco anos sendo recuperada pelo governo anterior. 
O dinheiro saiu duas vezes e a escola está do mesmo jeito. Os alunos 
daquela escola estão até hoje tendo aula em salas diferentes naquele 
município. Em São João da Baliza são duas escolas, a escola Henrique 
Dias e a Darci Pedroso, as duas também foram licitadas, o dinheiro 
sumiu e as empresas não concluíram as obras. Nós pedimos CPI aqui e a 
bancada governista disse: Não! Nesse período, a Secretária de Educação 
era a Deputada Lenir Veras e, nós aqui, até por respeito à Secretária 
Lenir Veras, não a convocamos em nenhum momento. Agora, neste 
governo, como a bancada de oposição é maior, tudo se exaspera, tudo 
vira notícia, vira fato. Mas, não tem problema, nós aceitamos a CPI. 
Na saúde, pessoas morriam constantemente. Foram enterrados mais 
de trinta milhões de medicamentos na gestão anterior que não foram 
usados na Secretaria de Saúde, para comprarem outros medicamentos, 
nós denunciamos isso em plenário. Pedimos a CPI e nada aconteceu. 
Nós aceitamos a CPI, mas temos que incluir os contratos da gestão 
anterior. Se é para apurar, vamos apurar todo mundo. Esta Casa não 
pode aqui, jogar com dois pesos e duas medidas não. Os colegas têm 
toda a razão. Vamos pedir a CPI da Saúde, mas vamos apurar também 
a Meditex, a Global mix, todas as outras empresas, todos os contratos 
superfaturados que houver da gestão anterior e desta, não há problema 
algum. Nós também temos números para pedir uma CPI, poderíamos 
pedir juntos se for preciso, Senhor Presidente. Muito obrigado.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, inicialmente, gostaria de parabenizar o Deputado 
Mecias de Jesus. Eu ia fazer uma fala nesse sentido, incluir na CPI os dois 
mandatos dos Governos anteriores, para que nós possamos apurar a fundo. 
Outra questão que eu gostaria de destacar, é que todas as reivindicações 
da classe indígena estão sendo prontamente atendidas pela Senhora 
Governadora, no que diz respeito ao Plano de Educação. Aqui, agora, 
quero fazer um chamamento à Assembleia Legislativa: Vamos colocar 
em discussão o Plano de Educação, haja vista que a Governadora já deu 
carta branca para que os Deputados da base conversem com os demais 
Deputados do Blocão, para aprovarmos o Plano de Educação nesta Casa, 
conforme solicitação dos povos indígenas, porque todas as modificações 
necessárias nós faremos aqui, nesta Casa. Então, está nas mãos da 
Assembleia Legislativa o Plano de Educação, nas mãos da Comissão de 
Educação aqui desta Casa e nós podemos evoluir, pois se o assunto é a 
discussão do Plano de Educação, está sob nossa responsabilidade e nós 
devemos colocá-lo já em discussão, atendendo a solicitação dos povos 
indígenas. O chamamento é para colocar em discussão, chamar esse povo 
para conversar, as lideranças indígenas, a Comissão de Educação, os 
Deputados e aí sim, nós estaremos avançando no sentido de acabar com 
esses movimentos e não fazer teatro na Casa Legislativa. Então, peço 
a Vossa Excelência que ordene a colocação em discussão do Plano de 
Educação que já está aqui nesta Casa. 
 O Senhor Deputado Oleno Matos pede Questão de Ordem – 
Só complementando a sua fala, quero dizer que o clima de beligerância 
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 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Gostaria de pedir 
auxílio técnico. O artigo 224 adia a votação por 3 Sessões ou por 5 dias? 
São 5 dias. Vossa Excelência pede adiamento de votação?
 O Senhor Deputado Brito Bezerra pede Questão de Ordem – 
Por cinco dias.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Fica facultado a Vossa 
Excelência o adiamento de discussão por 5 dias. Suspendo a Sessão pelo 
tempo necessário para que as Comissões em conjunto possam emitir 
parecer aos Projetos que tratam dos temas a serem apresentados no 
Parlamento Amazônico.
 Reaberta a Sessão.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Solicito à Senhora 
Primeira-Secretária que proceda à leitura do  Projeto de Resolução 
Legislativa nº 013/15, que “aprova a apresentação à Câmara dos 
Deputados de Proposta de Emenda à Constituição Federal, visando 
alterar os art. 22 e 24 da Constituição Federal, para tornar competências 
legislativas privativas da União em concorrentes com os Estados e o 
Distrito Federal, de autoria da Mesa Diretora, e o Parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação Final. 
 A Senhora Primeira-Secretária (Lenir Rodrigues) – Lido o 
Projeto de Resolução Legislativa nº 013/15 e o Parecer.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Em discussão 
o Projeto de Resolução Legislativa nº 013/15. Não havendo nenhum 
Deputado que queira discutir a matéria, em votação. Votando sim, os 
Senhores aprovam a matéria e, votando não, rejeitam-na. A votação será 
eletrônica. Comunico que os Senhores têm um minuto para, querendo 
justificarem seu voto. Solicito a abertura do painel para votação. O Projeto 
visa apoiar a Assembleia Legislativa de Santa Catarina a apresentar 
à Câmara dos Deputados Proposta de Emenda à Constituição Federal. 
Solicito aos líderes que façam recomendação de votação.
 O Senhor Deputado George Melo – Oriento o blocão a votar 
sim à proposta.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) - Dou por aprovado o 
Projeto de Resolução Legislativa nº 013/15, em turno único, por 16 votos 
favoráveis e nenhum contrário.
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário que proceda à leitura 
do Requerimento s/nº, requerendo a suspensão da Sessão Ordinária do 
dia 20 do corrente mês, em face da realização do encontro do Parlamento 
Amazônico, a ser realizado nesta Casa Legislativa, de autoria de vários 
Deputados.
 O Senhor Segundo-Secretário (Izaias Maia) – Lido o 
Requerimento.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Em discussão 
o Requerimento. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco-o em 
votação. A votação será simbólica. Os Deputados que concordam 
com o Requerimento permaneçam como estão. Dou por aprovado o 
Requerimento.
 Solicito à Senhora Primeira-Secretária que proceda à leitura 
do Projeto de Resolução Legislativa nº 014/15, que aprova a apresentação 
à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à Constituição Federal, 
visando acrescentar o inciso IV ao art. 60 da Constituição Federal, para 
estabelecer a iniciativa popular de Proposta de Emenda à Constituição, 
de autoria da Mesa Diretora, e o Parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação Final.
 A Senhora Primeira-Secretária (Lenir Rodrigues) – Lido o 
Projeto de Resolução Legislativa nº 014/15 e o Parecer.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Em discussão 
o Projeto de Resolução Legislativa nº 014/15. Não havendo nenhum 
Deputado que queira discutir a matéria, em votação. Votando sim, os 
Senhores aprovam a matéria e, votando não, rejeitam-na. A votação será 
eletrônica. Comunico que os Senhores têm um minuto para, querendo, 
justificarem seu voto. Solicito a abertura do painel para votação. 
 Dou por aprovado o Projeto de Resolução Legislativa nº 
014/15, em turno único, por 15 votos favoráveis e nenhum contrário.
 Solicito à Senhora Primeira-Secretária que proceda à leitura 
do Projeto de Resolução Legislativa nº 015/15, que aprova a apresentação 
à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à Constituição Federal, 
para o fim de estabelecer que a União destine, no mínimo, 10% (dez por 
cento) da sua receita corrente bruta às ações e serviços públicos de saúde, 
excluindo do computo deste percentual as emendas parlamentares ao 
orçamento federal, de autoria da Mesa Diretora.
 A Senhora Primeira-Secretária (Lenir Rodrigues) – Lido o 
Projeto de Resolução Legislativa nº 015/15 e o Parecer.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Em discussão 
o Projeto de Resolução Legislativa nº 015/15. Não havendo nenhum 
Deputado que queira discutir a matéria, em votação. Votando sim, os 

e querer revogá-la do dia para a noite, tirando garantias constitucionais 
dos professores. 
 Então, fiquem à vontade. Mas para criticar tem que ter 
embasamento legal e conhecer a realidade, porque eu posso ter todos os 
defeitos, mas conheço cada pedacinho de chão de cada escola. E olho na 
cara dos povos da comunidade. Eu sei o nome do Tuxaua, do professor, 
do gestor e do zelador.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros pede Questão de 
Ordem – Eu acendi a luzinha, porque ouvi sua primeira impressão depois 
que li o relatório da CPI. E há muito tempo, eu não ouvia nada com tanta 
consciência, com tanto pé no chão, com tanta responsabilidade. Depois a 
discussão tomou outro rumo com ataques pessoais. Não gostaria de entrar 
nisso. Como disse a Deputada Lenir, na época em que ela era Secretária 
de Educação eu fui relatora da Lei 892. Nós fizemos esforços, mas eu 
também, hoje, não posso jogar a responsabilidade nas costas de ninguém. 
A Deputada Lenir colocou aqui algumas escolas que foram recuperadas. 
Várias outras ficaram caindo. Não tinha quadro branco na Escola Buritis, 
por exemplo. Há vários problemas! No tempo em que a Deputada Lenir 
foi secretária, talvez ela fosse a figura mais constante da Secretaria de 
Educação, buscando a recuperação das escolas. E ela passou o tempo 
todo buscando recursos federais, porque o Estado não tinha recursos para 
recuperar escolas. E o dinheiro não caiu do céu não, não está guardado em 
nenhum cofre para a Governadora Suely arrumar tudo em oito meses. Isso 
não existe! Eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão. Não tenho medo de 
discutir. Tenho muita consciência do papel que assumo como parlamentar. 
Não vim para cá para agradar a ou b. Eu tenho uma responsabilidade com 
o meu Estado. Se formos jogar na lama em quem fez e quem deixou de 
fazer, como está entendendo esta Casa, e Vossa Excelência se posicionou 
muito bem, nós não vamos chegar a lugar nenhum, igual ao Brasil, que não 
está chegando a lugar nenhum. Eu acho que a nossa responsabilidade não 
é jogar pedra em ninguém, mas sim, ajudar a construir o que não foi feito 
na gestão passada. Não vamos cobrar para que aconteça da noite para o dia, 
porque não vai acontecer, ninguém tem venda nos olhos. Eu peguei a pauta 
de reivindicação dos professores e alguém escreveu lá: “o nosso dinheiro 
do FUNDEB é dinheiro federal”. É preciso que as pessoas saibam que o 
FUNDEB é dinheiro do orçamento do Estado, sai do orçamento do Estado, 
porque o FPE não é federal, é orçamento do Estado. Eu não sei onde está 
guardado todo esse dinheiro federal que eu encontrei escrito na pauta de 
reivindicações, mas gostaria que alguém nos dissesse e nos mostrasse. 
Empresas de Manaus, de Brasília, do Rio foram contratadas antes e hoje, 
o que importa para esta Casa é se houve um processo de licitação legal ou 
não. Se foi a mãe ou o pai de cada um que ganhou a licitação, o problema 
é deles, o que importa é a legalidade dos atos. Não estamos aqui para fazer 
palanque para ninguém. Ser político é ter responsabilidade, é defender o 
Estado, é ajudar a construir como Vossa Excelência se posicionou. Não me 
preocupo com vaivém, nem de mil e nem de dez mil, ando de cabeça erguida 
por onde eu passo e nunca deixei de ir a lugar nenhum. Na gestão passada 
do meu partido, do meu amigo, eu encontrei escolas sobre as pessoas 
diziam: “nossas escolas estão de portas abertas, porque nem portal tem, 
muito menos portas”. Eu passei por isso, sei porque ando, não sou política 
por favor, estou aqui até o dia em que o povo achar que posso defender 
meu Estado, mas não levo discurso politiqueiro e nem irresponsável a lugar 
nenhum. Problemas existiram na gestão passada de Deus e o mundo, eles 
não são culpados por isso não, mas querer que se opere milagre da noite 
para o dia, não tem como. Obrigada.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à leitura do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 011/15, que “Aprova o nome do Senhor Juscelino 
Kubitschek Pereira para exercer o cargo de Presidente do Departamento 
Estadual de Trânsito – DETRAN/RR”, de autoria da Comissão Especial 
Externa, criada através da Resolução nº 012/15.
 O Senhor Primeiro-Secretário (Naldo da Loteria) – Lido 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 011/15, bem como o parecer da 
Comissão Especial Externa.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Em discussão a matéria. 
Lembramos que o Projeto é extensivo ao Senhor Juscelino Kubitschek 
Pereira, atualmente Diretor-Presidente do DETRAN. Não havendo quem 
queira discuti-la, passamos para a votação.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, baseado no artigo 141, do Regimento Interno desta 
Casa, solicito o adiamento da votação do nome do Senhor Juscelino 
Kubitschek Pereira, Diretor-Presidente interino do DETRAN.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – O artigo é 141 é a 
Questão de Ordem, Vossa Excelência apela para o artigo 224?
 O Senhor Deputado Brito Bezerra pede Questão de Ordem – 
Para o 224, combinado com 192, todos do Regimento Interno desta Casa.
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após a Sessão plenária, nós teremos reunião da Comissão de Educação. 
Portanto, convido os Deputados membros: Masamy Eda, Evangelista 
Siqueira, Mecias de Jesus e Francisco Mozart. 
 O Senhor Deputado Coronel Chagas – Informo aos 
Senhores Deputados que às 16 horas de hoje, na sala de reuniões da 
presidência, haverá reunião com a equipe técnica desta Casa, cerimonial, 
comunicação, bem como com os Deputados que integram a Diretoria e 
o Conselho fiscal do Parlamento Amazônico, para fazermos um briefing 
sobre as providências que estão sendo tomadas pela equipe da Casa, para 
a reunião do Parlamento do dia vinte. Convido os Deputados a se fazerem 
presentes: Aurelina, Jorge Everton, Lenir Rodrigues Gabriel Picanço.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Quero só dar um 
esclarecimento! Hoje, à tarde, o Requerimento convocando a Secretária 
de Educação foi da Comissão de Educação? E ela vai ser ouvida na 
Comissão ou no Plenário? 
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Devido a esses 
contratempos, o presidente, atendendo ao Requerimento da liderança do 
Governo, e mesmo o pedido tendo sido aprovado pelo plenário, transpôs, 
pela urgência, a oitiva dela para hoje, às 17 horas, na Comissão de 
Educação. Todos os Deputados estão convidados a participarem. 
 Quero agradecer à Presidência da Casa pelo apoio nas 
atividades do CHAME, Centro Humanitário de apoio à Mulher, realizadas 
na Vila Vilena, Bonfim, onde a Prefeita Lizete esteve presente. Nós 
atendemos mais de 100 mulheres com o exame de mama e preventivo, 
além da palestra sobre abuso sexual e violência doméstica familiar. 
De igual forma, quero agradecer o apoio às atividades realizadas pelo 
CHAME na comunidade do Cajú, Município do Uiramutã, que ocorreu no 
sábado. E hoje, pela manhã, a equipe técnica CHAME realizou atividade 
no Plenarinho com os policiais militares, informando sobre a violência 
familiar, porque os policiais militares que trabalham nas ruas são os 
primeiros a se depararem com o problema. Quero agradecer a Polícia 
Militar que atendeu ao nosso convite e agradecer à Presidência e aos 
servidores da Casa pelo apoio que nós estamos recebendo neste trabalho 
bonito realizado pelo CHAME. 
 O Senhor Deputado Jorge Everton - Senhor Presidente, eu 
gostaria de confirmar minha presença às 16 horas e de solicitar, mais 
uma vez, que seja realizada no plenário, porque foi votado e aprovado o 
Requerimento de convocação para ser feito no Plenário e não na Comissão. 
Eu não vi a Mesa Diretora submeter à votação dos Deputados essa alteração 
de plenário para Comissão. Inclusive, gostaria de convidar todos os 
integrantes da Comissão de Serviços Públicos e Segurança Pública para 
participarem da oitiva da Secretária de Educação, às 17h, porque não se 
pode mudar um Requerimento aprovado por esta Casa. Obrigado!
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Registrado o seu 
Requerimento, Deputado Jorge Everton. Na verdade, a presença da 
Secretária não vai ser em Sessão Plenária, agora o local para ocorrer a 
reunião da Comissão é a Presidente que decide. Então, como deve ter 
muita gente interessada, o recomendável é que ocorra aqui, onde há que 
tem capacidade para atender 300 pessoas. 
 E, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a Sessão 
e convoco outra para o dia 19 de agosto, 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, 
Jânio Xingú, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, 
Masamy Eda, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Oleno 
Matos, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.
Ata Sucinta Aprovada em: 19/08/2015

DAS COMISSÕES
SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA 
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
COMISSÃO DE ÉTICA PARLAMENTAR

TERMO DE REUNIÃO Nº 001/15
09 DE SETEMBRO DE 2015

 Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, 
deixou de se reunir a Comissão, por motivo de força maior, para discutir o 
nome do Consultor Jurídico. A Reunião Extraordinária em referência foi 
convocada nos termos do Edital de Convocação nº 001/15, expedido no 
dia 09 de setembro do corrente. Nova Reunião deverá ser designada em 
data futura, a ser publicada oportunamente.

Marcelo Cabral
Presidente da Comissão

Senhores aprovam a matéria e, votando não, rejeitam-na. A votação será 
eletrônica. Comunico que os Senhores têm um minuto para, querendo, 
justificarem seu voto. Solicito a abertura do painel para votação. 
 Dou por aprovado o Projeto de Resolução Legislativa nº 
015/15, em turno único, por 15 votos favoráveis e nenhum contrário.
 Solicito à Senhora Primeira-Secretária que proceda à leitura 
do Projeto de Resolução Legislativa nº 016/15, que aprova a apresentação 
à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à Constituição Federal, 
visando alterar o inciso I, e suas alíneas “a” e “b”, do art. 159 da 
Constituição Federal, para o fim de modificar a composição do Fundo de 
Participação dos Estados e do Distrito Federal e do Fundo de Participação 
dos Municípios, de autoria da Mesa Diretora, e do Parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação Final.
 A Senhora Primeira-Secretária (Lenir Rodrigues) – Lido o 
Projeto de Resolução Legislativa nº 016/15 e o Parecer.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Em discussão 
o Projeto de Resolução Legislativa nº 016/15. Não havendo nenhum 
Deputado que queira discutir a matéria, em votação. Votando sim, os 
Senhores aprovam a matéria e, votando não, rejeitam-na. A votação será 
eletrônica. Comunico que os Senhores têm um minuto para, querendo 
justificarem seu voto. Solicito a abertura do painel para votação. 
 Dou por aprovado o Projeto de Resolução Legislativa nº 
016/15, em turno único, por 15 votos favoráveis e nenhum contrário.
 Solicito à Senhora Primeira-Secretária que proceda à leitura 
do Projeto de Resolução Legislativa nº 017/15, que dispõe sobre o Coral 
Sinfônico do Legislativo Roraimense (projeto CANTALE), de autoria 
da Mesa Diretora, e do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação Final. 
 A Senhora Primeira-Secretária (Lenir Rodrigues) – Lido o 
Projeto de Resolução Legislativa nº 017/15 e o Parecer.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Em discussão 
o Projeto de Resolução Legislativa nº 017/15. Não havendo nenhum 
Deputado que queira discutir a matéria, em votação. Votando sim, os 
Senhores aprovam a matéria e, votando não, rejeitam-na. A votação será 
eletrônica. Comunico que os Senhores têm um minuto para, querendo, 
justificarem seu voto. Solicito a abertura do painel para votação. 
 Dou por aprovado o Projeto de Resolução Legislativa nº 
017/15, em turno único, por 13 votos favoráveis e nenhum contrário.
 Solicito à Senhora Primeira-Secretária que proceda à leitura 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 020/15, que “Concede a Comenda 
Orgulho de Roraima às famílias que indica, e dá outras providências”, de 
autoria dos Deputados Masamy Eda e Lenir Rodrigues.
 A Senhora Primeira-Secretária (Lenir Rodrigues) – Lido o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 020/15.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Em discussão o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 020/15. Não havendo nenhum Deputado 
que queira discutir a matéria, em votação. Votando sim, os Senhores 
aprovam a matéria e, votando não, rejeitam-na. A votação será eletrônica. 
Comunico que os Senhores têm um minuto para, querendo, justificarem 
seu voto. Solicito a abertura do painel para votação. 
 Dou por aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 020/15, 
em turno único, por 14 votos favoráveis e nenhum contrário.
 Solicito à Senhora Primeira-Secretária que proceda a leitura 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 021/15, que “Concede a Comenda 
Orgulho de Roraima às famílias que indica e dá outras providências”, de 
autoria dos Deputados Masamy Eda e Lenir Rodrigues. 
 A Senhora Primeira-Secretária (Lenir Rodrigues) – Lido o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 021/15.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Em discussão o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 021/15. Não havendo nenhum Deputado 
que queira discutir a matéria, em votação. Votando sim, os Senhores 
aprovam a matéria e, votando não, rejeitam-na. A votação será eletrônica. 
Comunico que os Senhores têm um minuto para, querendo, justificarem 
seu voto. Solicito a abertura do painel para votação. 
 Dou por aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 021/15, 
em turno único, por 13 votos favoráveis e nenhum contrário.
 Não havendo mais matéria para a Ordem do Dia, passaremos 
para o Expediente de Explicações Pessoais.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Comunico aos 
membros da Comissão do Meio Ambiente que está cancelada a reunião 
de hoje à tarde e remarcada para amanhã, após o término da Sessão 
Ordinária, devido ter duas reuniões marcadas para esta tarde. 
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Senhor Presidente, 
comunico à Comissão de Educação que hoje, às 17h, estaremos apostos 
para a oitiva da Secretária Estadual de Educação. E, na oportunidade, 
convido os demais Deputados que queiram participar da oitiva. Amanhã, 


