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Membros das Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

Atos Administrativos
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-  Resoluções de Afastamento nº 382 e 383/2015
Atos Financeiros
-  Relatório Resumido de Execução Orçamentária  4º 
Bimestre de 2015
Atos Legislativos
-  Projetos de Lei nº 054 e 055/2015
Atas Plenárias
-  Ata da 2425ª Sessão Ordinária - Íntegra
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Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final
George Melo (PSDC) -  Presidente
Jorge Everton (PMDB) -  Vice-Presidente
Coronel Chagas (PRTB) Membro
Lenir Rodrigues (PPS) -  Membro
Brito Bezerra (PP) - Membro
Aurelina Medeiros (PSDB) - Membro
Oleno Matos (PDT) - Membro

Comissão de Administração, Segurança e 
serviços públicos
Jorge Everton (PMDB) - Presidente
Soldado Sampaio (PC do B) - Vice-Presidente
Lenir Rodrigues  (PPS) - Membro
Coronel Chagas (PRTB) - Membro
Odilon Filho  (PEN) - Membro

Comissão de Ética Parlamentar 
Marcelo Cabral (PMDB) - Presidente
Mecias de Jesus  (PRB) - Vice-Presidente
George Melo  (PSDC) - Membro
Zé Galeto (PRP) - Membro
Izaias Maia (PRB) - Membro
Suplentes:
1º – Chico Guerra (PROS)
2º – Oleno Matos (PDT)

Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, 
Tributação  e Controle
Coronel Chagas (PRTB) - Presidente
Marcelo Cabral (PMDB) - Vice-Presidente
Jânio Xingú (PSL) - Membro
Aurelina Medeiros (PSDB) - Membro
Izaias Maia (PRB) - Membro
Diego Coelho (PSL) - Membro
Soldado Sampaio (PC do B) - Membro

Comissão de Educação, Cultura, Desportos e Saúde
Lenir Rodrigues (PPS) - Presidente
Evangelista Siqueira (PT) - Vice-Presidente
Masamy Eda (PMDB) - Membro
Chico Mozart  (PRP) - Membro
Mecias de Jesus (PRB) - Membro

Comissão de Defesa do Consumidor
Chico Mozart (PRP) - Presidente
Valdenir Ferreira (PV) - Vice-Presidente
Mecias de Jesus (PRB) - Membro
Coronel Chagas (PRTB) - Membro
Evangelista Siqueira(PT)  - Membro

Comissão de Defesa dos Direitos da Família, da Mulher, 
da Criança, do Adolescente e do Idoso e de Ação Social
Ângela Águida Portella  (PSC) - Presidente
Oleno Matos (PDT) - Vice-Presidente
Aurelina Medeiros (PSDB) - Membro
Lenir Rodrigues (PPS) - Membro
Dhiego Coelho (PSL) - Membro

Comissão de Agricultura Pecuária e Política Rural 
Zé Galeto (PRP) - Presidente
Aurelina Medeiros (PSDB) - Vice-Presidente
Marcelo Cabral (PMDB) - Membro
Ângela Águida Portella (PSC) - Membro
Gabriel Picanço (PRB) - Membro

Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 
Minorias 
Chico Guerra (PROS) - Presidente
Izaias Maia (PRB) - Vice-Presidente
Dhiego Coelho (PSL) - Membro
Soldado Sampaio (PC do B) - Membro
Francisco Mozart (PRP) - Membro

Comissão de Terras, Colonização e Assuntos Indígenas 
Mecias de Jesus (PRB) - Presidente
Jânio Xingu (PSL) - Vice-Presidente
Marcelo Cabral (PMDB) - Membro
Naldo da Loteria (PSB) - Membro
Aurelina Medeiros (PSDB) - Membro

Comissão de Indústria, Comércio e Turismo
Brito Bezerra (PP) - Presidente
Valdenir Ferreira (PV) - Vice-Presidente
Jânio Xingu (PSL) - Membro
Zé Galeto (PRP) - Membro
Izaias Maia (PRB) - Membro

Comissão de Viação, Transportes e Obras
Masamy Eda (PMDB) - Presidente
Odilon Filho (PEN) - Vice-Presidente
Oleno Matos  (PDT) - Membro
Ângela Águida Portella (PSC) - Membro
Naldo da Loteria (PSB) - Membro

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Gabriel Picanço (PRB) - Presidente
Masamy Eda (PMDB) - Vice-Presidente
George Melo (PSDC) - Membro
Jânio Xingu (PSL) - Membro
Mecias de Jesus  (PRB) - Membro

Comissão de Ciência, Tecnologia, Relações 
Fronteiriças e Mercosul
Dhiego Coelho (PSL) - Presidente
Chico Guerra (PROS) - Vice-Presidente  
Jorge Everton (PMDB) - Membro
Odilon Filho (PEN) - Membro
Soldado Sampaio (PC do B) - Membro
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8434 RAIMUNDO WILSON DE ALMEIDA FS4 Secretário Parlamentar

6221 RAINY MILLY OLIVEIRA DE QUEIROZ FS1 Assessor Parlamentar

13231 RAIZA MAAB DE BRITO MARQUES FS5 Assessor Parlamentar

14527 RAMON OLIVEIRA DE QUEIROZ FS2 Assessor Parlamentar

14217 RAQUEL SOUSA MORENO LEMOS FS2 Assessor Parlamentar

8147 RARISON DE SOUSA TAVARES FS1 Tec. Legislativo

7982 RAYANNE VERAS MONTENEGRO FS1 Secretário Parlamentar

16475 REBEKA CRISTINA LIMA DA SILVA FS2 Assessor Parlamentar

14622 REINALDO FRANCA DE MORAES FS5  Secretário Parlamentar

16833 RENATA MOURA FERNANDES FS4 Assessor Parlamentar

16538 RENATO ADOLPHO LOPES FS2 Assessor Parlamentar

16377 RENATO OLIVEIRA DO VALE FS2 Assessor Parlamentar

12773 RICARDO MOREIRA HIRT FS5 Assessor Parlamentar

16718 RICARDO ROCHA CHUCO FS5 Assessor Parlamentar

14244 RICHARDSON DA SILVA ALVES FS5 Auxiliar Parlamentar

16335 ROBSON PEREIRA DA SILVA FS5 Assessor Parlamentar

14072 RODENEI MELO DE SOUZA FS4 Assessor Parlamentar

16533 RODRIGO DE MELO PINTO FS1 Assessor Parlamentar

16413 RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS FS5 Assessor Parlamentar

17491 ROGERIO DA SILVA FARIAS FS1 Auxiliar Parlamentar

16859 ROGERIO NEVES DE ARAGAO FS4 Secretário Parlamentar

16132 ROMULO RODRIGUES DE OLIVEIRA FS5 Auxiliar Parlamentar

16617 RONALD VASCONCELOS DA ROCHA FS4 Secretário Parlamentar

15707 RONDILNELE SILVA DOS SANTOS FS1 Auxiliar Parlamentar

15334 RONILSON DOS SANTOS RODRIGUES FS2 Assessor Parlamentar

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

8369 NAGELA RAQUEL GOMES MARQUES FS3 Assessor Parlamentar

13173 NAGUIB ABDALA FRAXE JUNIOR FS4 Secretário Parlamentar

17370 NAIRA MARIA PEREIRA FS4 Secretário Parlamentar

16917 NATALIA MORAES DOS SANTOS FS4 Secretário Parlamentar

8640 NATALIA PAIVA DE OLIVEIRA FS5 Auxiliar Parlamentar

13320 NATASSIA EVERLEN DE OLIVEIRA MOTA FS4 Auxiliar Parlamentar

16563 NATHALIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA FS3 Auxiliar Parlamentar

14692 NATIELY STEFANY DE SOUZA FIGUEIREDO FS3 Secretario Parlamentar

16783 NEILIANE CARVALHO DE OLIVEIRA FS4 Secretário Parlamentar

16885 NEURACI DE LIMA SOARES FS5  Secretário Parlamentar

17408 NEUTON ROQUE DE OLIVEIRA FS3 Secretario Parlamentar

15457 NIEDJA RICARDO TEIXEIRA DE MACEDO FS5  Secretário Parlamentar

17014 NIELSON PIRES LIMA FS4 Secretário Parlamentar

17524 NILTON CRISTINO DO NASCIMENTO JUNIOR FS1 Auxiliar Parlamentar

17528 NIREMBERG NASCIMENTO OROSCO FS1 Assessor Parlamentar

16712 NORBERTO WAGNER DA SILVA BEZERRA FS1 Auxiliar Parlamentar

8771 OCIONE DE MELO SILVA FS4 Secretário Parlamentar

16510 ORION DE SOUZA SANTOS FILHO FS4 Secretário Parlamentar

14188 OSMARINA SOARES DE SOUZA FS4 Secretário Parlamentar

16835 PABLICIA FABIANE ANTONY LINHARES FS2 Assessor Parlamentar

17326 PAMELLA DRIELLY COSTA DA COSTA FS4 Secretário Parlamentar

16880 PAULO CEZAR DA SILVA FS4 Secretário Parlamentar

13639 PAULO ROBERTO DE SOUSA PEDROSO FS4 Auxiliar Parlamentar

16306 PAULO SERGIO DA SILVA MOTA FS4 Secretário Parlamentar

13327 PHAMELA HELEN GONCALVES VELNECKER FS4 Auxiliar Parlamentar

13781 POTIGUARA BITENCOURT DA SILVA FS4 Assessor Parlamentar

8827 PRICILA ARAUJO AMORIM FS3 Assessor Parlamentar

16410 PRISCILA FERNANDES ABREU FS4 Auxiliar Parlamentar

14208 PRISCILLA ANA DA SILVA FS4 Secretário Parlamentar

8752 RAFAEL SILVA DE SOUZA FS2 Auxiliar Parlamentar

16492 RAFAEL SOUZA COELHO FS4 Secretário Parlamentar

13326 RAFAELA MAYER FS5 Auxiliar Parlamentar

17332 RAHIZA NATTURA DE SOUZA ANDRADE FS3 Assessor Parlamentar

8767 RAIMUNDA ARLEIDE VIEIRA SILVA FS1 Tec. Legislativo

8664 RAIMUNDO DA CONCEICAO FS1 Secretário Parlamentar

ATOS ADMINISTRATIVOS
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 0252/2015-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 da servidora GRACINETH 
PEREIRA ALVES, matrícula 7920, de 06/07/2015 a 04/08/2015 para 08/07/2015 
a 06/08/2015, referentes ao exercício de 2015, por necessidade da instituição.
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Antônio Martins, 21 de setembro de 2015.
Deputado Jalser Renier Padilha

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0253/2015-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

8369 NAGELA RAQUEL GOMES MARQUES FS1 Auxiliar Parlamentar

13173 NAGUIB ABDALA FRAXE JUNIOR FS2 Assessor Parlamentar

17370 NAIRA MARIA PEREIRA FS4 Assessor Parlamentar

16917 NATALIA MORAES DOS SANTOS FS4 Assessor Parlamentar

8640 NATALIA PAIVA DE OLIVEIRA FS2 Assessor Parlamentar

13320 NATASSIA EVERLEN DE OLIVEIRA MOTA FS1 Auxiliar Parlamentar

16563 NATHALIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA FS4 Auxiliar Parlamentar

14692 NATIELY STEFANY DE SOUZA FIGUEIREDO FS4 Secretário Parlamentar

16783 NEILIANE CARVALHO DE OLIVEIRA FS4 Assessor Parlamentar

16885 NEURACI DE LIMA SOARES FS4 Secretário Parlamentar

17408 NEUTON ROQUE DE OLIVEIRA FS5 Auxiliar Parlamentar

15457 NIEDJA RICARDO TEIXEIRA DE MACEDO FS4 Secretário Parlamentar

17014 NIELSON PIRES LIMA FS3 Assessor Parlamentar

17524 NILTON CRISTINO DO NASCIMENTO JUNIOR FS5 Assessor Parlamentar

17528 NIREMBERG NASCIMENTO OROSCO FS4 Secretário Parlamentar

16712 NORBERTO WAGNER DA SILVA BEZERRA FS5 Assessor Parlamentar

8771 OCIONE DE MELO SILVA FS1 Assessor Parlamentar

16510 ORION DE SOUZA SANTOS FILHO FS2 Secretário Parlamentar

14188 OSMARINA SOARES DE SOUZA FS4 Assessor Parlamentar

16835 PABLICIA FABIANE ANTONY LINHARES FS5 Assessor Parlamentar

17326 PAMELLA DRIELLY COSTA DA COSTA FS1 Tec. Legislativo

16880 PAULO CEZAR DA SILVA FS2 Assessor Parlamentar

13639 PAULO ROBERTO DE SOUSA PEDROSO FS4 Secretário Parlamentar

16306 PAULO SERGIO DA SILVA MOTA FS3 Assessor Parlamentar

13327 PHAMELA HELEN GONCALVES VELNECKER FS1 Auxiliar Parlamentar

13781 POTIGUARA BITENCOURT DA SILVA FS5 Assessor Parlamentar

8827 PRICILA ARAUJO AMORIM Chefe de Gabinete

16410 PRISCILA FERNANDES ABREU FS2 Auxiliar Parlamentar

14208 PRISCILLA ANA DA SILVA FS1 Auxiliar Parlamentar

8752 RAFAEL SILVA DE SOUZA FS5 Auxiliar Parlamentar

16492 RAFAEL SOUZA COELHO FS1 Tec. Legislativo

13326 RAFAELA MAYER FS1 Auxiliar Parlamentar

17332 RAHIZA NATTURA DE SOUZA ANDRADE FS1 Assessor Parlamentar

8767 RAIMUNDA ARLEIDE VIEIRA SILVA FS1 Assessor Parlamentar

8664 RAIMUNDO DA CONCEICAO FS3 Auxiliar Parlamentar

15181 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS FS2 Assessor Parlamentar

16499 RAIMUNDO MARCOS ALMEIDA DE SOUZA FS1 Tec. Legislativo

16681 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES GOMES FS2 Assessor Parlamentar

8146 RAIMUNDO NONATO SILVA FS1 Auxiliar Parlamentar

16565 RAIMUNDO NONATO SILVA MARTINS FS4 Auxiliar Parlamentar
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15181 RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS FS4 Secretário Parlamentar

16499 RAIMUNDO MARCOS ALMEIDA DE SOUZA FS4 Secretário Parlamentar

16681 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES GOMES FS4 Secretário Parlamentar

8146 RAIMUNDO NONATO SILVA FS4 Secretário Parlamentar

16565 RAIMUNDO NONATO SILVA MARTINS FS4 Secretário Parlamentar

8434 RAIMUNDO WILSON DE ALMEIDA FS2 Auxiliar Parlamentar

6221 RAINY MILLY OLIVEIRA DE QUEIROZ FS4 Secretário Parlamentar

13231 RAIZA MAAB DE BRITO MARQUES FS2 Auxiliar Parlamentar

14527 RAMON OLIVEIRA DE QUEIROZ FS4 Secretário Parlamentar

14217 RAQUEL SOUSA MORENO LEMOS FS4 Secretário Parlamentar

8147 RARISON DE SOUSA TAVARES FS4 Secretário Parlamentar

7982 RAYANNE VERAS MONTENEGRO FS5  Secretário Parlamentar

16475 REBEKA CRISTINA LIMA DA SILVA FS4 Secretário Parlamentar

14622 REINALDO FRANCA DE MORAES FS4 Secretário Parlamentar

16833 RENATA MOURA FERNANDES FS2 Auxiliar Parlamentar

16538 RENATO ADOLPHO LOPES FS4 Assessor Parlamentar

16377 RENATO OLIVEIRA DO VALE FS1 Tec. Legislativo

12773 RICARDO MOREIRA HIRT FS3 Assessor Parlamentar

16718 RICARDO ROCHA CHUCO FS4 Auxiliar Parlamentar

14244 RICHARDSON DA SILVA ALVES FS1 Auxiliar Parlamentar

16335 ROBSON PEREIRA DA SILVA FS4 Secretário Parlamentar

14072 RODENEI MELO DE SOUZA FS2 Auxiliar Parlamentar

16533 RODRIGO DE MELO PINTO FS1 Secretário Parlamentar

16413 RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS FS3 Assessor Parlamentar

17491 ROGERIO DA SILVA FARIAS FS4 Secretário Parlamentar

16859 ROGERIO NEVES DE ARAGAO FS5  Secretário Parlamentar

16132 ROMULO RODRIGUES DE OLIVEIRA FS3 Auxiliar Parlamentar

16617 RONALD VASCONCELOS DA ROCHA FS2 Auxiliar Parlamentar

15707 RONDILNELE SILVA DOS SANTOS FS5  Secretário Parlamentar

15334 RONILSON DOS SANTOS RODRIGUES 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, 21 de setembro de 2015.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0254/2015-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 NOMEAR Katianne de Souza Bizarrias Vidal, a 

partir de 03 de fevereiro de 2015, para exercer o Cargo Comissionado, de 
Gabinete, FS5-Auxiliar Parlamentar, integrante 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.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 03 de fevereiro 2015.

Palácio Antônio Martins, 21 de setembro de 2015.
Deputado Jalser Renier Padilha

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0255/2015-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 NOMEAR Zulene Ferreira de França, a partir de 

03 de fevereiro de 2015, para assumir o Cargo em Comissão de Auxiliar 
Especial III MD, integrante do Quadro de Pessoal, em conformidade com o 
que dispõe a Resolução nº 009/2011, de 22 de Julho de 2011, publicado no 
Diário da ALE nº 1150 de 26/07/2011.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a partir de 03 de fevereiro de 2015.
Palácio Antônio Martins, 21 de setembro de 2015.

Deputado Jalser Renier Padilha 
Presidente

Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra
1º Secretário

Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0256/2015-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 NOMEAR Maria de Jesus Lima Reis, a partir de 03 

de fevereiro de 2015, para assumir o Cargo em Comissão de Assistente 
Especial II MD, integrante do Quadro de Pessoal, em conformidade com o 
que dispõe a Resolução nº 009/2011, de 22 de Julho de 2011, publicado no 
Diário da ALE nº 1150 de 26/07/2011.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 03 de fevereiro de 2015.

Palácio Antônio Martins, 21 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 382/2015
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 GRACINETH 

PEREIRA ALVES Matrícula 7920, MARIA DE JESUS LAURINDO DOS 
SANTOS Matrícula 16249, EVA TEIXEIRA BRITO Matrícula 16524, 
EDIVAN ASSUNÇÃO DOS SANTOS Matrícula 16256, CLEUDILENE 
ANTÃO MAIA Matrícula 16521, MARIA LAUANY LEAL COSTA 
Matrícula 16710, JARDEANE ARAÚJO DE SOUZA Matrícula 
16529, RENE FERREIRA DE SOUZA MACHADO Matrícula 16935, 
ALESSANDRA RIBEIRO BEZERRA Matrícula 16258, VANDERLEY 
VASQUES DE ANDRADE Matrícula 16535, EDIVAN JUNIOR DIAS 
ASSUNÇÃO Matrícula 17573, REGYS ALBUQUERQUE COSTA 
Matrícula 17508, RENATO ADOLPHO LOPES Matrícula 16538 e 
JOAQUIM COSTA FIGUEIREDO Matrícula 16270 para viajarem 
com destino aos municípios de Rorainópolis, Caroebe e Vila Nova Colina 
no período de 19.09 a 20.09.2015, com a finalidade de tratarem de assuntos 
inerentes às atividades funcionais, a serviço deste Poder.

                Palácio Antônio Martins, 18 de Setembro de 2015
Deputado JALSER RENIER PADILHA

Presidente
Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA

1º Secretário
Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO

2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 383/2015
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 FRANCISCO JOSÉ BRITO BEZERRA para viajar com 
destino a cidade de São Paulo - SP, no período de 23.09 a 27.09.2015, com 
a finalidade de participar da 43º ABAV – Expo Internacional de Turismo, a 
serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 21 de Setembro de 2015
Deputado JALSER RENIER PADILHA

Presidente
Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA

1º Secretário
Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO

2º Secretário
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ATOS FINANCEIROS
ALE/DIFIN/MEMO Nº 061/15                                

Boa Vista-RR, 21 de setembro de 2015
___________________________________________________
Excelentíssima Senhora
DANIELLY VANDERLEI DE MORAIS
Gerente de Documentos Gerais da ALE/RR
_____________________________________________________
Senhora Gerente,
 Com os nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, o Relatório Resumido de 
Execução Orçamentária deste Poder Legislativo, referente ao 4º bimestre de 2015, para Publicação no Diário da Assembleia, conforme quadro anexo.
Cordialmente,

Francisco Carmozildo H. de Araújo.
Gerente de Orçamento.

PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO: 2015 / BIMESTRE:JULHO—AGOSTO/2015

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas “a” e “b” do Inciso II e §1º - Anexo I)        R$ (reais)1,00

RECEITAS
PREVISÃO ANUAL RECEITAS REALIZADAS SALDO A 

REALIZAR

INICIAL ATUALIZADA (a) No Bimestre (b) % (b/a) Até o bimestre (c) % (c/a) (a-c)

RECEITAS CORRENTES 155.844.975,00 155.844.975,00 ___ ___ ___ ___ 155.844.975,00

TRANFERÊNCIAS CORRENTES 155.844.975,00 155.844.975,00 ___ ___ ___ ___ 155.844.975,00

Transferências Intragovernamentais 155.844.975,00 155.844.975,00 ___ ___ ___ ___ 155.844.975,00

 ___ ___ ___ ___

RECEITAS DE CAPITAL 9.600.000,00 9.600.000,00 ___ ___ ___ ___ 9.600.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 9.600.000,00 9.600.000,00 ___ ___ ___ ___ 9.600.000,00

Transferências Intragovernamentais 9.600.000,00 9.600.000,00 ___ ___ ___ ___ 9.600.000,00

 ___ ___ ___ ___

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 165.444.975,00 165.444.975,00 ___ ___ ___ ___ 165.444.975,00

DÉFICIT (II) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

TOTAL (I) + (II) 165.444.975,00 165.444.975,00 ___ ___ ___ ___ 165.444.975,00

DESPESAS
DOTAÇÃO ANUAL DESPESAS EMPENHADAS

SALDO
(e)=(b-d)

DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO

(h)= (b-g)

DESPESAS 
PAGAS ATÉ O 

BIMESTRE

(i)

ESCRITAS 
EM RESTOS A 
PAGAR NÃO 

PROCESSADOS
(j)

INICIAL
(a)

ATUALIZADA 
b)

No Bimestre
 (c)

Até o Bimestre
(d)

No Bimestre 
(f)

Até o Bimestre 
(g)

DESPESAS 
CORRENTES 155.844.975,00 164.600.975,00 34.023.647,39 154.042.957,23 10.558.017,77 30.150.221,39 108.936.585,00 55.664.390,00 105.749.577,10 0,00

Pessoal/Encargos Sociais 73.306.500,00 77.506.500,00 16.716.734,85 74.805.067,05 2.701.432,95 13.195.515,60 53.027.970,88 24.478.529,12 49.848.580,48 0,00

Outras Despesas Correntes 82.538.475,00 87.094.475,00 17.306.912,54 79.237.890,18 7.856.584,82 16.954.705,79 55.908.614,12 31.185.860,88 55.900.996,62 0,00

DESPESAS DE 
CAPITAL 9.600.000,00 5.044.000,00 218.688,28 1.546.349,15 3.497.650,85 221.560,00 1.364.636,07 3.679.363,93 1.364.636,07 0,00

Investimentos 9.600.000,00 5.044.000,00 218.688,28 1.546.349,15 3.497.650,85 221.560,00 1.364.636,07 3.679.363,93 1.364.636,07 0,00

INVERSÕES 
FINANCEIRAS ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

SUBTOTAL DAS 
DESPESAS (I) 165.444.975,00 169.644.975,00 34.242.335,67 155.589.306,38 43.955.168,23 30.371.781,39 110.301.221,07 59.343.753,93 107.114.213,17 0,00

SUPERÁVIT (II) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

TOTAL (I) + (II) 165.444.975,00 169.644.975,00 34.242.335,67 155.589.306,38 43.955.168,23 30.371.781,39 110.301.221,07 59.343.753,93 107.114.213,17 0,00

Fontes:THEMA e FIPLAN –Gerência de Contabilidade/ALE
Obs: Valores sujeito a alterações.

 Dep. Jalser Renier Padilha
Presidente da ALE  

Gerson da Silva de Melo
Diretor Financeiro 

Francisco Arnaud de Sousa
Controlador Geral ALE/RR
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PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO: 2015 / BIMESTRE: JULHO – AGOSTO/2015                                                   

R$ (reais) 1,00

FUNÇÃO/
SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO 
INICIAL

(a)

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

(b)

DESPESAS EMPENHADAS
SALDO
e=(b-d)

DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
h=(b-g)

DESPESAS 
PAGAS ATÉ O 

BIMESTRE
% (g/

total b)

ESCRITAS 
EM RESTOS A 
PAGAR NÃO 

PROCESSADOSNo Bimestre 
(c)

Até o Bimestre
(d)

No Bimestre 
(f)

Até o Bimestre 
(g)

LEGISLATIVA 165.444.975,00 169.644.975,00 34.242.335,67 155.589.306,38 43.955.168,23 30.371.781,39 110.301.221,07 59.343.753,93 107.114.213,17 65 0,00

Ação Legislativa 165.444.975,00 169.644.975,00 34.242.335,67 155.589.306,38 43.955.168,23 30.371.781,39 110.301.221,07 59.343.753,93 107.114.213,17 65 0,00

TOTAL 165.444.975,00 169.644.975,00 34.242.335,67 155.589.306,38 43.955.168,23 30.371.781,39 110.301.221,07 59.343.753,93 107.114.213,17 65 0,00

FONTES: THEMA E FIPLAN- Gerência de Contabilidade/ALE 
Obs: Valores  sujeito a alterações.

 Dep. Jalser Renier Padilha
Presidente da ALE  

Gerson da Silva de Melo
Diretor Financeiro 

Francisco Arnaud de Sousa
Controlador Geral ALE/RR

PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA

FUNDO ESPECIAL DO PODER LEGISLATIVO - FUNESPLE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO: 2015 / BIMESTRE:JULHO—AGOSTO/2015
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas “a” e “b” do Inciso II e §1º - Anexo I)        R$ (reais)1,00

RECEITAS
PREVISÃO ANUAL RECEITAS REALIZADAS SALDO A 

REALIZAR

INICIAL ATUALIZADA (a) No Bimestre (b) % (b/a) Até o bimestre (c) % (c/a) (a-c)

RECEITAS CORRENTES 60.000,00 60.000,00 ___ ___ ___ ___ 60.000,00

TRANFERÊNCIAS CORRENTES 60.000,00 60.000,00 ___ ___ ___ ___ 60.000,00

Transferências Intragovernamentais 60.000,00 60.000,00 ___ ___ ___ ___ 60.000,00

 ___ ___ ___ ___ ___

RECEITAS DE CAPITAL 246.844,00 246.844,00 ___ ___ ___ ___ 246.844,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 246.844,00 246.844,00 ___ ___ ___ ___ 246.844,00

Transferências Intragovernamentais 246.844,00 246.844,00 ___ ___ ___ ___ 246.844,00

 ___ ___ ___ ___ ___

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 306.844,00 306.844,00 ___ ___ ___ ___ 306.844,00

DÉFICIT (II)            ___                  ___ ___ ___ ___ ___ ___

TOTAL (I) + (II) 306.844,00 306.844,00 ___ ___ ___ ___ 306.844,00

DESPESAS

DOTAÇÃO ANUAL DESPESAS EMPENHADAS

SALDO
(e)=(b-d)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO
(h)= (b-g)

DESPESAS 
PAGAS ATÉ O 

BIMESTRE
(i)

ESCRITAS 
EM RESTOS A 
PAGAR NÃO 

PROCESSADOS
(j)

INICIAL
(a)

ATUALIZADA 
(b)

No Bimestre
 (c)

Até o B imestre
(d)

No Bimestre 
(f)

Até o Bimestre 
(g)

DESPESAS 
CORRENTES 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 ----- -----

Pessoal/Encargos Sociais ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Outras Despesas 
Correntes 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 ----- -----

DESPESAS DE 
CAPITAL 246.844,00 246.844,00 ___ ___ ___ ___ ___ 246.844,00 ----- -----

Investimentos 246.844,00 246.844,00 ___ ___ ___ ___ ___ 246.844,00 ----- -----

INVERSÕES 
FINANCEIRAS ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

SUBTOTAL DAS 
DESPESAS (I) 306.844,00 306.844,00 306.844,00 ----- -----

SUPERÁVIT (II) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

TOTAL (I) + (II) 306.844,00 306.844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.844,00 ----- -----

Fontes:THEMA e FIPLAN –Gerência de Contabilidade/ALE
Obs: Valores sujeito a alterações.

 Dep. Jalser Renier Padilha
Presidente da ALE  

Gerson da Silva de Melo
Diretor Financeiro 

Francisco Arnaud de Sousa
Controlador Geral ALE/RR
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PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA

FUNDO ESPECIAL DO PODER LEGISLATIVO - FUNESPLE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO: 2015 / BIMESTRE: JULHO – AGOSTO/2015
R$ (reais) 1,00

FUNÇÃO/
SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO 
INICIAL

(a)

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

(b)

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO
(e)=(b-d)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO
(h)=(b-g)

DESPESAS 
PAGAS 
ATÉ O 

BIMESTRE
(i)

% (g/
total b)

ESCRITAS 
EM RESTOS A 
PAGAR NÃO 

PROCESSADOSNo Bimestre 
(c)

Até o 
Bimestre

(d)
No Bimestre 

(f)
Até o 

Bimestre 
(g)

LEGISLATIVA 306.844,00 306.844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.844,00 306.844,00 0,00 0,00

Ação Legislativa 306.844,00 306.844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.844,00 306.844,00 0,00 0,00

TOTAL 306.844,00 306.844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.844,00 306.844,00 0,00 0,00

FONTES: THEMA E FIPLAN- Gerência de Contabilidade/ALE 
Obs: Valores  sujeito a alterações.

 Dep. Jalser Renier Padilha
Presidente da ALE  

Gerson da Silva de Melo
Diretor Financeiro 

Francisco Arnaud de Sousa
Controlador Geral ALE/RR

ATOS LEGISLATIVOS
  PROJETO DE LEI 

PROJETO DE LEI N° 054/2015
Ementa: “Dispõe sobre a inclusão 
dos dados sanguíneos na carteira 
de identidade emitida pelo órgão de 
identificação do Estado de Roraima, e 
dá outras providências”.

Autoria: Deputada Lenir Rodrigues.
O GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA:
Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou e sancionou 

a seguinte lei:
Art. 1°. - Fica o órgão estadual de identificação responsável pela 

emissão da carteira de identidade no Estado de Roraima obrigado a incluir, 
além dos elementos já consignados, a tipagem sanguínea e fator RH.

Art. 2°. - A inclusão, referida no “Caput” do artigo anterior, se 
dará desde que o interessado solicite e dependerá exclusivamente da

apresentação do respectivo documento comprobatório.
Art. 3°. - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 

à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no
orçamento vigente, e suplementadas se necessário.
Art. 4°. - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo 

de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de sua publicação.
Art. 5°. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
O sangue é um tecido vital e indispensável à vida. Só pode ser 

obtido através de doação de outras pessoas e não pode ser fabricado em 
laboratórios. É classificado em grupos (sistema ABO) com a presença de 
antígeno na superfície da hemácia (fator RH). A incidência destes grupos 
varia de acordo com a raça, pois trata-se de fator hereditário.

É de grande importância para o cidadão ter conhecimento 
e em mãos o tipo sanguíneo. E o melhor lugar é “dentro” da carteira 
de identidade (carregada por todos), emitida pelo órgão estadual de 
identificação (Art. 1º da Lei Federal n°. 7.116, de 29 de agosto de 1983 
- que assegura validade nacional às carteiras de identidade e regula sua 
expedição e dá outras providências - “Art. 1”. - A carteira de identidade 
emitida por órgãos de identificação dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios tem fé pública e validade em todo o território nacional”) 
que contém nome, filiação, local e data de nascimento, comarca, cartório, 
livro, folha e número do registro de nascimento, fotografia, assinatura e 
impressão digital do polegar direito, CPF. Com a inclusão da tipagem 
sanguínea, o documento de identidade passará a ficar mais completo. Este 
elemento irá permitir ao cidadão a rápida e fácil localização de dado tão 
importante para a vida, principalmente nas crescentes emergências que 
envolvem os inúmeros acidentes em que há necessidade do conhecimento 
preciso e imediato.

Sala das Sessões, Boa Vista/RR, 15 de setembro de 2015.
Deputada Lenir kodrigues

PROJETO DE LEI N° 055/2015
Ementa: “Dispõe sobre a inclusão do 
tipo sanguíneo na carteira nacional de 
habilitação”.

Autoria: Deputada Lenir Rodrigues.
O GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA:
Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou e sancionou 

a seguinte lei:
Art. 1°. - Fica determinado que toda carteira de habilitação 

emitida pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Roraima-
DETRAN/RR, deverá conter impresso no verso do documento, 

campo específico destinado ao tipo sanguíneo do titular.
Art. 2°. - Se o titular do documento não desejar que a informação 

de seu tipo sanguíneo seja impresso no documento de habilitação,  deverá 
constar no campo especifico a seguinte observação, “não informado”.

Art. 3°. - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a 
presente lei no prazo de 90 dias.

Art. 4°. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação

JUSTIFICATIVA
Com o advento da Lei Federal 9.503 de 23 de setembro de 1997, 

que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, e, de acordo com a Resolução 
n° 71 de 23 de setembro de 1998 do Contran, tendo por base o Anexo II, 
Item 5, ficou determinado que a Carteira Nacional de Habilitação deverá 
conter, no campo de observações, o Grupo Sanguíneo do habilitado.

Importante destacar que o artigo 140 do Código de Trânsito 
Brasileiro, dispõe que a Habilitação será apurada por meio de exames 
que deverão ser realizados pelo órgão ou entidade executivo do Estado, 
e, somado a isso, a Constituição Federal, em seu artigo 24, inciso XII,. 
preceitua que o Estado é competente para legislar sobre questões de 
proteção e defesa da saúde.

A matéria em pauta é de legitima proteção e defesa da saúde 
sendo de competência concorrente do Estado por meio da Assembleia

Legislativa dar eficácia a uma norma que não está sendo 
cumprida pelo órgão executivo do Estado, tornando-a obrigatória por meio  
de lei ordinária no âmbito do Estado de Roraima.

A presente proposição tem por Finalidade facilitar e ampliar o 
trabalho das equipes de salvamento e emergências dos hospitais do Estado 
de Roraima.

No momento do acidente de trânsito o acidentado pode necessitar 
de uma rápida transfusão de sangue e com a transcrição do tipo

sanguíneo na Carteira de Nacional de Habilitação, as equipes 
de salvamento terão dados mais precisos para o primeiro atendimento que 
muitas vezes é fundamental para salvar a vida do acidentado.

Ademais, o documento de habilitação é usado como identidade, 
nele constando praticamente todas as informações do habilitado. Fazer com 
que conste nele o tipo sanguíneo fará com que o atendimento a acidentados 
seja mais rápido e eficaz, buscando proteger e defender à vida e à saúde 
do acidentado, reduzindo dessa forma o número expressivo de mortes em 
acidentes de trânsito.
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Educação não sai porque é irmã dela. Isso se transformou num cabo de 
guerra. Então, eu queria fazer um pedido à base governista, mas é difícil, 
porque eles também pedem, porém quem decide é a Governadora que foi 
eleita pelo voto popular. Na minha opinião, a governadora deveria deixar 
o ego de lado, a superioridade de mandatária do povo e ouvir o clamor da 
população. Essa briga não leva a nada, porque a educação está paralisada. 
Os parlamentares podem pedir que ela troque a Secretária de Educação, 
mas não serão atendidos. Então, o que queremos é união. Já se passaram 
23 dias, vão engrossar as fileiras em frente ao Palácio do Governo e os 
índios vão continuar chegando. Ontem, conversei com lideranças indígenas 
que me disseram que quem está vindo agora são familiares de alunos e 
verdadeiros guerreiros que estão preparados, estão dias e dias sem comer, 
sem beber e sem dormir. Mas isso não leva a nada. Tenham a certeza do que 
vou dizer aqui: a greve vai continuar, porque as lideranças disseram que não 
vão parar e, como demos a oportunidade para as autoridades falarem, por 
que não damos essa mesma oportunidade para as lideranças indígenas, que 
falam melhor do que eu, se manifestarem e dizerem a verdade nesta Casa, 
para tentarmos resolver essa situação. 
 O Deputado Jorge Everton já encaminhou para a Presidência 
da Casa um Requerimento solicitando o afastamento da Secretária de 
Educação, mas se formos analisar, com o afastamento, com brigas e 
discussões só quem perde é a educação e o Estado de Roraima. Isso não 
pode continuar, temos que respeitar uns aos outros. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jorge Everton - 
Deputado Izaias, agradeço sua lembrança. Vou aproveitar a presença do 
Presidente, Deputado Jalser, pois dei entrada num Requerimento solicitando 
o afastamento da Secretária por não ter comparecido à Sessão. E, Vossa 
Excelência nos informou que tinha chegado um documento informando que 
ela não havia comparecido em virtude de uma audiência de conciliação 
no Tribunal de Justiça. Ela veio à tarde, acompanhada de secretários, e 
me confirmou que não participou da audiência, ou seja, ela mandou um 
documento oficial mentindo para esta Casa. Isso é gravíssimo. Eu me 
pronunciei e pedi providências desta Casa. E, aproveitando a lembrança 
do Deputado Izaias, gostaria que a Mesa tomasse providências, porque 
independente da Secretária ter vindo ou não a esta Casa, ela enviou um 
documento com informação falsa. 
 O Senhor Deputado Izaias Maia continua – Muito bem, 
Deputado. Finalizando, peço que respeitemos o povo, a educação e o 
Estado de Roraima. Muito obrigado.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros - Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, comunidade japonesa que aqui se faz, 
presente em nome do nosso amigo Masamy, que me chama de mãe, 
cumprimento o povo japonês pela importância no nosso País e no nosso 
Estado. Eu ouvi, ainda há pouco, o Deputado Izaias Maia falando de 
educação. Digo belas palavras no momento em que está presente aqui 
a comunidade japonesa que teve sua história baseada na educação, na 
recuperação da potência que é no mundo a partir da educação. Anotei 
algumas coisas, Deputado Izaías, no momento em que o senhor estava 
falando. Não sei se falta respeito, se faltam recursos ou se falta vontade 
diante da crise, no momento, que este País enfrenta. Eu ouvi ainda há 
pouco com a Deputada Lenir falar sobre uma CPI do FUNDEB, como se 
fosse um recurso do Governo Federal que viesse para cá, independente do 
orçamento do Governo do Estado. Nós temos discutido muito, no momento 
em  que vemos o Governador do Rio Grande do Sul chorando, porque está 
dividindo o orçamento para pagar salário. Eu morro de medo que isso ocorra 
aqui, porque se não tivermos cuidado, vai acontecer. E fico pensando, não 
queremos que ninguém perca. Um dia desses me criticaram aqui, porque eu 
falei que se viesse um salário de cem mil, a gente não queria. Onde vamos 
buscar? 
 A educação é capenga no Brasil inteiro. Todos os domingos 
assistimos no Fantástico as coisas mais absurdas do mundo e em Roraima 
é diferente? Não. Só não conhece quem não anda, quem não vai nos 
Municípios ou nas escolas dos bairros. É obrigação de todos lutar para 
melhorar. Não sei se a educação melhora mudando uma pessoa. Será que 
se mudar, nós teremos a melhor educação do Brasil? Será que teremos ar-
condicionado em todas as escolas do Estado? Será que amanhã nós teremos 
todas as escolas reformadas? Não sei. Eu preciso aprender, estou aqui hoje 
para dizer que precisamos de consenso, precisamos definir metas, não há 
milagre, tem que ter recursos e competência também. 
 É por isso que hoje vim aqui, falar de um projeto para um estado 
que vive basicamente do salário do servidor público, de um estado que 
está sem alternativa de crescimento. Nós precisamos gerar recursos para 
crescermos ou nós vamos chorar daqui a pouco sem termos como receber 
nossos salários. Eu vim aqui dizer que a base da nossa economia tem sido 
ao longo dos anos, a agricultura. Somos todos nós que temos a obrigação de 
lutar para vermos este estado crescer e darmos ao povo que aqui vive uma 

São estas as razões que nos levam a solicitar a aprovação deste 
Projeto de suma importância que ora submetemos e contamos com os 
nobres pares e esperamos a aprovação nesta Casa.

Sala das Sessões, Boa Vista/RR, 15 de setembro de 2015.
Deputada Lenir Rodrigues

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2425ª SESSÃO, EM 02 DE SETEMBRO DE 2015.

50º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.
=   ORDINÁRIA   =

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER.
 Às nove horas do dia dois de setembro de dois mil e 
quinze, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
quadringentésima vigésima quinta 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, Deputado Coronel 
Chagas, que proceda à leitura da Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário (Coronel Chagas) – (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: 
  Projeto de Lei s/nº, de 01/09/15, da Deputada Angela A. 
Portella, que institui a Semana de Mobilização da Família na Escola, e dá 
outras providências;
  Projeto de Lei Complementar s/nº, de 01/09/15, do Deputado 
Masamy Eda, que altera a redação e acrescenta dispositivos ao § 2º do art. 80 
da Lei Complementar 053, de 31 de dezembro de 2001, que “dispõe sobre 
licença concedida aos servidores públicos civis do Estado de Roraima, por 
motivo de doença em pessoa da família”; 
  Projeto de Lei s/nº, de 01/09/15, do Deputado Masamy Eda, 
que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção do tipo sanguíneo e fator 
RH nas cédulas de identidade e carteiras de habilitação emitidas no Estado 
de Roraima”.
  DIVERSOS: 
 Ofício nº 191, de 31/08/15, do Sindicato dos Trabalhadores Em 
Educação de Roraima - SINTER, solicitando abertura de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito para fiscalização nas contas do FUNDEB no 
Estado de Roraima.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para o 
Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário (Naldo da Loteria) – Senhor 
Presidente, temos dois oradores inscritos para o Grande Expediente, os 
Senhores Deputados Izaias Maia e Angela A. Portella.
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Senhor Presidente, demais 
parlamentares, comunidade japonesa, é um prazer recebê-los aqui, um 
exemplo real do trabalho no mundo pela reconstrução de um País em 
poucas décadas, depois de uma grande guerra e de duas grandes explosões, 
além da inteligência que é incomparável. Bom-dia a todos vocês e, em 
especial, ao descendente, Deputado Masamy Eda. 
 Primeiro, podem até dizer que eu não tenho nada para dizer, 
mas eu tenho. Quero pedir que haja, como já pedi várias vezes ao Governo 
do Estado, respeito com a sociedade, os indígenas, os professores, os 
alunos e a nossa educação. Temos uma educação capenga, que não se 
destaca em quase nada, mas que já se destaca com 23 dias de paralisação. 
Houve muita conversa e nada foi decidido. Vou lembrar o que eu disse 
no Programa Barra Pesada: professores indígenas e não indígenas vão 
engrossar fileiras em frente ao Palácio do Governo. E faço mais um alerta: 
nem pensem as autoridades em tratar, de forma violenta, os professores 
indígenas, porque nós seremos, mais uma vez, destaque internacional por 
agressão a índios e professores que exigem seus direitos e melhoria na 
merenda escolar. Do outro lado, sua Excelência a Governadora, por quem 
tenho um grande respeito, disse que está tudo bem e que a Secretária de 
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apoio mútuo, com união e assim vencerem as barreiras que atrapalham 
o aprendizado, a socialização e a educação dos alunos, dos jovens, das 
crianças, do adolescente. Vivemos em uma época de decadência moral onde 
os valores estão sendo deixados de lado e o próprio corre-corre do dia a dia 
tem impedido os pais de verem seus filhos como dependentes de cuidados. 
Cabe aos pais não só o sustento material, mas, sobretudo, o emocional, o 
afetivo. A escola só alcança a sua verdadeira identidade através de uma 
efetiva, quando a insere em seu meio social, quando abraça, quando faz 
crescer, quando integra família, escola e comunidade. Por isso, quero pedir 
aos meus nobres colegas que aprovem esse projeto que nós protocolamos 
nesta Casa, porque os ganhos serão imensuráveis para os alunos, para os 
professores, para a família e para a sociedade em geral. A todos os que estão 
aqui e que eu tenho certeza que podem contribuir com esse projeto, sendo 
mais participativos na vida escolar de seus filhos, um grande abraço e o meu 
muito obrigada.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Não havendo mais 
Oradores inscritos para o Grande Expediente, passamos para a Ordem 
do Dia com a discussão e votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 
034/15, que “Estabelece critérios e avaliações para pessoas portadoras 
de dislexia nos concursos e provas ou provas de títulos para investidura 
em cargos ou empregos públicos 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 de março de 2005, 
que ‘estabelece parâmetros para negociação de dívidas resultantes dos 
financiamentos concedidos com recursos do Fundo de Desenvolvimento 
Econômico e Social do Estado de Roraima (FUNDER)’”; de autoria do 
Deputado Gabriel Picanço. 
 Neste momento, irei suspender a Sessão pelo tempo necessário 
para atender ao Requerimento nº 58/15, aprovado anteriormente por este 
Poder, para transformá-la em Comissão Geral, ocasião em que esta Casa 
prestará homenagem às famílias japonesas pelos 120 anos do Tratado 
de Amizade, firmado entre Brasil e Japão, e pelos 60 anos de imigração 
nipônica em Roraima, com a entrega da Comenda Orgulho de Roraima a 
membros de famílias pioneiras. 
 O Senhor Mestre de Cerimônia (Renato Barbosa) – Senhoras 
e senhores, bom–dia. Em nome do Excelentíssimo senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, Deputado Jalser Renier, 
damos boas-vindas a todos os presentes. Esta solenidade é alusiva aos 120 
anos do Tratado de Amizade, firmado entre Brasil e Japão, assim como 
aos 60 anos de imigração das primeiras famílias japonesas ao território 
roraimense.
 Anunciamos a palavra do excelentíssimo Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, Deputado Jalser Renier. 
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Sob a proteção de Deus 
e em nome do povo roraimense, declaro aberta a presente Comissão Geral, 
convocada nos termos regimentais através do Requerimento nº 058/15. 
 Convido para tomar assento à Mesa, o Senhor Cônsul-Geral 
Adjunto do Japão em Manaus, Senhor Kenjin Sakurai; a Senhora Deputada 
Lenir Rodrigues; o Senhor Deputado Masamy Eda, autor da proposição; a 
representante da Prefeita de Boa Vista, Teresa Surita, a Senhora Secretária 
Municipal de Relações Institucionais, Cremilde Ramos; a Presidente da 
Associação Nipo Brasileira de Roraima, Sandra Tsukuda e o Vereador 
Masamy Miki, Vereador da Câmara Muncipal de Manaus.
 O Senhor Mestre de Cerimônia (Renato Barbosa) – 
Convidamos a todos os presentes para, em posição de respeito, cantarmos o 
Hino Nacional, seguido do Hino do Estado de Roraima.
 (Hino Nacional e o Hino do Estado de Roraima).
 Neste momento, teremos a apresentação da dança típica 
japonesa que retrata a história de uma artista, interpretada pela professora 
de dança Joana Nakashima.
 (Apresentação da dança).
 Gostaria da atenção de todos para a apresentação de um vídeo 
contando um pouco da história da imigração japonesa em Roraima.
 (Apresentação de vídeo).
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Gostaria, neste momento, 
de agradecer a presença do Deputado Masamy Eda, autor da proposição, 
da Excelentíssima Senhora Deputada Lenir Rordrigues, do Excelentíssimo 
Cônsul-Geral Adjunto do Japão, Senhor Kenji Sakurai; Senhora Secretária 
Cremildes Ramos; do Vereador Masamy Miki, da Câmara Muncipal de 
Manaus, que da comunidade do Taiano mudou-se para o município do 
Amazonas, bebeu a água do Rio Negro e não voltou mais, mas, sua família 
ficou aqui, e hoje saudamos sua história que é, sem dúvida alguma vitoriosa 
para o nosso Estado; agradecer a presença da Presidente da Associação Nipo-
brasileira de Roraima, Sandra Tsukuda, pois estudamos juntos na escola 
Gonçalves Dias; da representante da FIER, Senhora ex-Deputada Maria 
Luiza Vieira Campos; do representante da Casa do Vovô, Senhor Thomás 

condição melhor de vida, um salário melhor, uma educação melhor, uma 
saúde melhor.
 Então, eu vim aqui, hoje, pedir o empenho dos colegas para que 
possamos aprovar esse projeto que é de todos nós do Estado de Roraima, da 
Assembleia Legislativa e é do Governo do Estado.
 Aparte concedido à Senhora Deputada Angela A. Portella – 
Quero cumprimentar nosso Presidente, Deputado Jalser Renier, a Mesa 
Diretora e agradecer a oportunidade de estar fazendo um aparte ao seu 
pronunciamento, Deputada Aurelina. Quero parabenizá-la pela coragem 
de fazer essa análise, de falar a verdade, e expor os pontos que ainda são 
nevrálgicos no nosso Estado. É preciso de uma dose de ousadia, porque, às 
vezes, falar a verdade dói. A verdade incomoda e muitas vezes a gente não 
consegue enxergar a realidade quando ela é dura, difícil, mas a Senhora 
sempre está se colocando nessa posição de fazer com que nós coloquemos 
os pés no chão e sempre estejamos enxergando a realidade. A vida não é 
fácil. E com relação às suas preocupações, sempre tão pertinentes, quero 
parabenizá-la e louvar o seu projeto que vai atender a questão da extensão 
rural. É uma identidade sua. É uma luta antiga pela agricultura, pelo 
pequeno produtor rural, pela agricultura familiar, enfim, não acontece nem 
a criação nem o plantio, principalmente para o pequeno, o médio produtor 
sem o acompanhamento técnico. Há muitos anos é um desejo dessa classe, 
dessa categoria que o governo possa dispensar esse olhar diferenciado para 
o produtor que, realmente, além de ser o responsável por impulsionar a 
economia do nosso Estado, que ainda não tem indústria, e gerar emprego, 
principalmente no interior, fazer a diferença na balança comercial, ou seja, 
são essas pessoas que mantêm vivos os nossos municípios do interior. Então, 
é preciso realmente fazer essa análise para que essa produção se consolide 
e dê realmente resultado, para que o agricultor, o pequeno criador possa 
subsistir e dar dignidade à sua família com esse acompanhamento técnico, 
além de gerar empregos para as pessoas que se dedicaram a aprender 
essa técnica da criação e as técnicas agrícolas, ou até mesmo para as 
Universidades Federal e Estadual, para o IFRR que também estão colocando 
no mercado bastante profissionais dessa área, bem como da agropecuária, 
da zootecnia, enfim. Acredito que o seu projeto é abrangente e quero 
parabenizar o Governo do Estado, porque com certeza a Governadora com 
sua sensibilidade por ser  mãe, mulher e também roraimense, realmente vai 
fazer acontecer e nós também estaremos aqui para dar apoio ao seu projeto, 
mas também para que nas emendas e na feitura do orçamento de 2016 nós 
possamos lutar juntos para que esse projeto possa se tornar realidade.
 Deputada, meus parabéns. Obrigada.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros continua – Obrigada, 
Deputada. Quero dizer que esse projeto, desde o início do ano, quando a 
Governadora Suely assumiu, foi um dos primeiros que nós levamos para 
ela, inclusive, com uma reestruturação da Secretaria de Agricultura que ao 
longo do tempo se perdeu. Saiu de lá a parte de defesa, de terras, mas a 
Secretaria de Agricultura precisa também de uma reforma. Talvez eu tenha 
demorado, porque é objetivo, com anuência da Governadora Suely, para 
que a gente realmente possa reestruturar o nosso setor agrícola, pois ela vê 
a questão com os mesmos olhos que nós também vemos.
 Então, eu espero e convido todos os meus colegas a participarem, 
porque é um projeto de todos nós. E nós vamos trabalhar juntos, se Deus 
quiser. Muito obrigada.
 A Senhora Deputada Angela A. Portella – Bom-dia a 
todos. Quero cumprimentar nosso Presidente, Deputado Jalser Renier, 
cumprimentar a Mesa e a todos os presentes, as famílias japonesas que 
hoje estão aqui, para receber a Comenda Orgulho de Roraima e, também, 
os telespectadores que estão nos assistindo através da TV ALE. Esta 
semana, protocolei, nesta Casa, um Projeto de Lei que institui a Semana da 
Mobilização da Família na Escola. O Objetivo desse projeto é estreitar os 
laços entre a família e a escola, que devem andar juntas e em sintonia. Esse 
projeto não contempla apenas as escolas públicas, mas também as escolas 
particulares em geral. A família é o primeiro elo da criança, é no seio 
familiar que ela se torna indivíduo, que ela adquire valores e conceitos que 
nortearão toda a sua vida. A escola é o segundo ambiente de socialização 
que possibilita à criança passa a ser inserida na vida social. Escola não 
é depósito de crianças nem tem o papel de dar a educação que é cabível 
aos pais. Escola é lugar de aprendizado, troca de experiências, lugar de 
construir a cidadania, de preparar o indivíduo para uma educação e para 
uma vivência intelectual de sucesso, para que possa ser um profissional de 
sucesso, um pai de família de sucesso, uma mãe de família de sucesso. A 
escola não faz nada sozinha, assim como a família também não faz nada 
sozinha. A presença dos pais na escola colabora em múltiplos aspectos, 
inclusive o disciplinar e, principalmente, com a construção afetiva e 
integral do ser humano. O professor precisa compreender o aluno, mas 
também os dos olhares dos pais influenciam na construção da educação da 
criança e do adolescente. A escola e a família devem andar juntas, se darem 
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com um Mik, que é minha família aqui no Taiano. Na subida do Rio Branco, 
Deputado, vinha num batelão em um barco de rede, trazendo os imigrantes. 
Um dos irmãos do Hideshima foi cortar cabelo em Caracaraí e, ao pular do 
batelão para o barco caiu no rio e aconteceu a tragédia, seu corpo e nunca 
mais foi encontrado.  Esse fato aconteceu em 1961, em Caracaraí. 
 Nós temos aqui algumas raízes. Em 1968 eu já estava com 5 
anos de idade e nossos pais, preocupados com a educação dos filhos e com 
o projeto de implantação da Zona Franca em Manaus, mudaram do Taiano 
para a cidade de Manaus. Lá eu estudei. Depois, eu me candidatei para o 
poder, como fez o nosso amigo, Deputado Eda, com o objetivo. Com os 
princípios de defender e também contribuir um pouco com essa questão 
da cultura japonesa, trazendo o desenvolvimento, fazendo interface com 
a comunidade produtiva, científica e política. Isso é muito importante. E 
acabei também me candidatando em Manaus. Estou no quinto mandado 
lá, mas tenho um laço muito forte com Roraima. Eu sempre estou aqui, 
em Boa Vista. Este ano já vim aqui seis vezes. Já plantei soja, criei gado 
com alguns parceiros e sempre estou aqui tomando a água do Rio Branco, 
ou indo para o Boqueirão, Uraricoera, o que me deixa sempre com muita 
energia.
 Deputado Masamy, Vossa Excelência está de parabéns, porque, 
apesar da Colônia ser pequena aqui em Roraima, Vossa Excelência 
representa o sangue oriental. Nós temos aqui uma representação. O 
Presidente falou na questão do desenvolvimento, isso é muito importante. Já 
temos 120 anos de relacionamento diplomático entre Brasil e Japão. Aqui já 
tem 60 anos de imigração japonesa. No Amazonas passa para 85 anos este 
ano. E assim vai. Esperamos que cada dia mais nós possamos contribuir. 
Muito obrigado ao Povo de Roraima por ter acolhido os meus pais, meus 
avós, meus antepassados que já estão todos na outra esfera espiritual. Eu 
trago aqui o meu abraço e da minha família para o povo de Roraima, porque 
eu tenho certeza que se vocês não tivessem acolhido a nossa família, eu não 
estaria aqui neste momento, tendo uma vida próspera. E, neste parlamento, 
venho também agradecer a todos os Deputados, verdadeiros representantes 
do povo, por estarem homenageando uma colônia pequena, mas com 
certeza admirada por todos nós. Muito obrigado de coração a todos vocês.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Nós é que agradecemos 
Mik, pelo seu trabalho, mas, sobretudo, pela sua humildade em lidar com 
as pessoas do norte, em especial aqui do Estado de Roraima, local que foi, 
sem dúvida alguma, o começo da sua vida. 
 Passo a palavra, neste momento, aos autores da indicação. 
Quero convidar primeiro a Deputada Lenir Rodrigues para fazer uso da 
palavra.
 
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Quero cumprimentar 
a todas as famílias Nipo-brasileiras, cumprimentar também o Senhor 
Presidente e todos os demais Deputados. Foi uma grata satisfação o 
Deputado Masamy Eda me convidar para junto com ele ser autora desse 
projeto. Eu também tenho essa admiração. A Sandra foi minha bandeirante 
quando pequena. Tive colegas nas escolas japoneses.
 Eu quero ser muito breve. Quero dizer que os japoneses 
transmitem paz, tranquilidade. Essa convivência com as famílias japonesas 
aqui em Roraima traduz algo muito importante para as nossas vidas, que é 
o exemplo de trabalho e paciência. Eu disse há umas duas semanas para o 
Deputado Masamy Eda que era muito bom ter marido japonês. Que você, 
Isabel, tinha aprendido muito com os japoneses por ser mulher de um 
japonês.
 Eu vim a caráter para essa homenagem para expressar o amor, a 
satisfação, a alegria de o Deputado Masamy Eda ter me concedido a honra 
de compartilhar com ele dessa linda homenagem às famílias japonesas aqui 
no Estado de Roraima, para comemorar esses 100 anos de amizade frente 
Brasil/Japão. Parabéns a todos.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Obrigada, Deputada 
Lenir. Agora, convido o Deputado Masamy Eda para fazer uso da palavra, 
ele que também é autor da indicação e protagonista deste evento. 
 O Senhor Deputado Masamy Eda – Quero dar um bom-dia a 
todos e agradecer por essa homenagem justa que se está fazendo aqui, a 
todos os imigrantes, descendentes, que se fazem presentes aqui, nesta Casa, 
incluindo a minha família. 
 Quero agradecer a presença do Cônsul, Kenji Sakurai, que 
disponibilizou a sua vinda aqui ao Estado de Roraima. Quero agradecer 
a presença da minha amiga Clemildes, representando a prefeitura de Boa 
Vista; a Sandra, parceira nossa, minha amiga, e do meu amigo, meu xará, 
Masamy Mik.
 Quero agradecer a Deputada Lenir, minha parceira aqui dentro, 
desde o primeiro momento nas comissões. Ela fez questão de fazer esse 
projeto junto comigo e eu me sinto muito honrado, não só eu, como toda a 
colônia japonesa. 

Okada; do Vereador Airton Souza do município de Rorainópolis. Em nome 
da Deputada Lenir, gostaria de cumprimentar as Senhoras Deputadas e, em 
nome do Deputado Masamy, os Senhores Deputados e todas as pessoas 
presentes. Para nós, é um prazer imenso recebê-los em nossa Casa, é 
motivo de satisfação receber a tradição japonesa que colonizou o nosso 
Estado durante muitos anos, trouxe para cá grandes homens e mulheres, 
frutos da origem do seu trabalho, da sua responsabilidade e, sobretudo, 
da sua educação, sinal de respeito que temos para com a nossa sociedade 
e com o restante do povo brasileiro. Quero cumprimentar cada uma das 
famílias homenageadas, em nome da família Tsukuda, das amigas Elizabeth 
e Sandra que têm se empenhado para fortalecer os laços entre Brasil e Japão 
aqui no nosso Estado, por meio da Associação Nipo brasileira de Roraima, 
responsável por ações de educação, sociais e culturais que tornam vivo o 
tratado de amizade entre esses dois países, assinado há aproximadamente 
120 anos. Vários Estados brasileiros estão promovendo ações no sentido 
de celebrar esta data e Roraima deve contar também com algumas 
programações. O Poder Legislativo não poderia deixar de prestigiar esta 
relação diplomática entre o Brasil e o Japão e, agradecemos ao Deputado 
Masamy Eda por sua iniciativa em promover tal homenagem na Casa do 
povo. O Brasil é, hoje, o país com maior população de origem nipônica 
fora do Japão. Mais de um milhão e meio de pessoas trocaram a terra do sol 
nascente pelo país latino americano, população equivalente aos Estados de 
Roraima, Acre e Amapá juntos. Também o Japão se destaca por acolher a 
terceira maior comunidade de brasileiros, tanto no exterior, como também 
aqui, no Brasil, pois é muito difícil uma casa japonesa não ter um filho 
nascido no Brasil. Esses dados, por si só, demonstram a solidez do tratado 
de amizade, comércio e navegação, entre os dois países. Hoje, estamos 
aqui para render homenagem a essa brava gente que há 60 anos escolheu 
Roraima como opção de vida, como sua casa e com esse ato desenhou uma 
história de sucesso e desenvolvimento na nossa terra. Essas 200 famílias 
e seus 600 descentes são responsáveis por ampliar essa sólida amizade, 
esse intercâmbio de cooperação bilateral entre o Brasil e o Japão. Há um 
provérbio japonês que diz: é fácil quebrar uma única flecha, mas é difícil 
quebrar um feixe com dez flechas. Continuaremos unidos e que eventos 
como o de hoje sejam capazes não apenas de comemorar essa amizade, mas 
de ampliar a nossa relação e fortalecer ainda mais a presença viva do Japão 
em solo brasileiro e, principalmente, na terra de Macunaima. Agradeço a 
participação de todos, muito importante para o Poder Legislativo. Saúdo, 
em especial, você Sandra, cuja oportunidade tive de estudarmos juntos, 
sempre dedicada, atenciosa, educada e motivada em fazer com que sua 
educação fosse apresentada aos seus amigos de colégio, de trabalho e 
porque não dizer, de toda uma história que sua família tem aqui. Agradeço 
aos Senhores Deputados, autores e pré-autores dessa proposição, porque 
este é um marco na história e um reconhecimento pelos valores que temos 
aqui, pois sem dúvida alguma, essas 200 famílias japonesas ocupam o rico 
chão brasileiro em nosso Estado de Roraima. Muito obrigado!
 Convido para fazer uso da palavra o Vereador Masamy Mik, da 
Câmara Municipal de Manaus.
 Vossa Excelência pode falar em japonês, se assim quiser.
 O Senhor Vereador da Câmara Municipal de Manaus Masamy 
Mik – Senhor Presidente, Deputado Jalser Renier, obrigado pela 
oportunidade, Senhores Deputados, em nome do Deputado Masamy Eda, 
saúdo todos os componentes da Colônia Nipo-brasileira que se encontram 
presentes nesta Augusta Casa.
 Vou ser bem breve, Senhor Presidente. Primeiramente, queria 
agradecer ao povo de Roraima por ter acolhido a minha família, pois fomos 
separados em duas vertentes, quando minha família veio para Roraima. Os 
meus pais vieram para cá em 1955 e se instalaram justamente na região do 
Taiano. Meu pai veio solteiro para cá. Era professor da linha japonesa na 
Universidade de Couber, tinha mais ou menos 28 para 30 anos de idade 
e precisava arranjar uma noiva. Chamou a irmã, que é minha tia, e disse 
que precisava arranjar uma noiva para casar, porque aqui em Roraima não 
encontrou uma esposa. Mandou uma carta para o Japão. A minha mãe saiu 
veio com a chancela feita de casamento pela embaixada do Japão. Meu pai 
veio em 1955 e minha mãe em 1961. 
 Vou citar um fato interessante. Quando meu pai já estava aqui, 
em Roraima, trabalhando na agricultura, japonês de cor branca totalmente 
queimado do sol, foi buscar a minha mãe no Porto de Belém, no Pará. 
Quando minha mãe desceu do navio, disse que estava desfeito o casamento, 
porque não sabia que tinha casado com um japonês negro. Como a chancela 
na embaixada já havia sido feita, a minha mãe teve que encarar meu pai e 
veio para o Amazonas, passou dois dias num albergue em Manaus, subiu o 
Rio Negro e entrou pelo Rio Branco até chegar ao Taiano. Em 1961, veio a 
segunda leva de imigrantes para o Estado de Roraima. 
 Nesse episódio que aconteceu, nessa segunda leva de japoneses, 
que veio a família Hideshima. Inclusive, minha tia é Hideshima e casou 
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elas: Família Eda, Família Doi, Família Hideshima, Família Nakasaki, 
Família Nacamura e Família Tsukuda. Informamos que a família Doi já foi 
agraciada com a Comenda Orgulho de Roraima, por indicação do Deputado 
Flamarion Portela e também pela Mesa Diretora, no Projeto Pioneiros, 
através do Decreto Legislativo 006/2009. Fica aqui o nosso registro e os 
nossos aplausos a Família Doi. 
 A Comenda Orgulho de Roraima foi criada pela Resolução nº 
04/2004, a mesma é concedida a pessoas físicas e jurídicas pela atuação no 
Estado de Roraima, por tornarem símbolo e referência para a população. As 
famílias japonesas que serão agraciadas foram reconhecidas e aprovadas 
pela Assembleia Legislativa em Sessão Plenária, nos termos do Decreto 
Legislativo número 09/2015, de 19 de agosto de 2015. Anunciamos o 
Presidente desta Casa, Deputado Jalser Renier, que dará início a entrega 
das comendas.
 O Senhor Presidente (Jaser Renier) - Para receber a 
Comenda Orgulho de Roraima, convido o Senhor Cesário Hirokichi Eda, 
representado pelo Senhor Masamy Eda, e para fazer a entrega convido a 
Senhora Deputada Angela Portela. 
 Para receber a Comenda Orgulho de Roraima, convido a 
Família Eda, aqui representada pelo Senhor Tetsuia Eda, e para fazer a 
entrega convido a Senhora Deputada Aurelina Medeiros. 
 Para receber a Comenda Orgulho de Roraima, convido a Família 
Hideshima, aqui representada pela Senhora Misuco Hideshina, e para fazer 
a entrega convido o Senhor Deputado Chico Guerra. 
 Para receber a Comenda Orgulho de Roraima, convido a Família 
Nakasaky, aqui representada pela Senhora Sandra Tsukuda, e faço questão 
de fazer a entrega.
 Para receber a Comenda Orgulho de Roraima, convido a 
Família Nakamura, aqui representada pelo Senhor Tetsuia Eda, e para fazer 
a entrega convido o Senhor Deputado Odilon Filho. 
 Para receber a Comenda Orgulho de Roraima, convido a Família 
Tsukuda, aqui representada pela Senhora Thigussa Tsukuda, e para fazer a 
entrega convido o Senhor Deputado Gabriel Picanço. 
 Neste momento passo a palavra a Senhora Isabel Itikawa que 
falará em nome dos agraciados. 
 A Senhora Izabel Itikawa – Bom-dia a todos. Quero, neste 
momento, cumprimentar o Excelentíssimo Senhor Presidente, Deputado 
Jalser Renier, o Vice-Cônsul do Japão em Manaus, Senhor Kenji Sakurai, 
a Presidente da ANIR, senhora Sandra Tsukuda, e demais autoridades que 
compõem a mesa, senhoras e senhores.
 Em 18 de junho de 1908, chegou ao porto de Santos o Kasato 
Maru, navio que trouxe 165 famílias de japoneses. Uma grande parte destes 
imigrantes era formada por camponeses de regiões do norte e sul do Japão, 
que vieram trabalhar nas prósperas fazendas de café do oeste do Estado de 
São Paulo.
 No começo do século XX, o Brasil precisava de mão de obra 
estrangeira para as lavouras de café, enquanto o Japão passava por um 
período de grande crescimento populacional. A economia nipônica não 
conseguia gerar os empregos necessários para toda a população. Então, 
para suprir as necessidades de ambos, foi selado um acordo imigratório 
entre os governos brasileiro e japonês.
 Nos primeiros dez anos da imigração, aproximadamente quinze 
mil japoneses chegaram ao Brasil. Este número aumentou muito com o 
início da Primeira Guerra Mundial (1914 – 1918). Pesquisas indicam que 
de 1918 até 1940, aproximadamente 160 mil japoneses vieram morar 
em terras brasileiras. A maioria dos imigrantes preferiram o Estado de 
São Paulo, pois, nesta região, já estavam formados bairros e até mesmo 
colônias com um grande número de japoneses. Porém, algumas famílias 
espalharam-se para outros cantos do Brasil como, por exemplo, para 
trabalhar na agricultura no norte do Paraná, na produção de borracha na 
Amazônia, nas plantações de pimenta do reino no Pará, entre outras.
 O começo da imigração foi um período muito difícil, pois os 
japoneses se deparam com muitas dificuldades como a língua diferente, os 
costumes, a religião, o clima, a alimentação e até mesmo o preconceito, os 
quais tornando-se barreiras à integração dos nipônicos aqui no Brasil. Por 
conta disso, muitas famílias tentavam retornar ao País de origem, porém, 
eram impedidas pelos fazendeiros que as obrigavam a cumprir o contrato 
de trabalho que, geralmente, era desfavorável aos japoneses. Mesmo assim, 
eles venceram estes problemas e prosperaram. Embora a ideia inicial da 
maioria fosse retornar para a terra natal, muitos optaram por fazer a vida em 
solo brasileiro, obtendo grande sucesso.
 Atualmente, o Brasil é o País com a maior quantidade de 
japoneses fora do Japão. Eles estão plenamente integrados à cultura brasileira 
e contribuem para o crescimento econômico e para o desenvolvimento 
cultural do nosso País.
 Os japoneses trouxeram junto com a vontade de trabalhar sua 

 Não poderia também, Senhor Presidente, deixar de fazer um 
registro sobre o ex-presidente Chico Guerra, juntamente com a Deputada 
Angela Águida Portella, que de 2011 a 2012 se propuseram, em nome da 
ESCOLEGIS, a acolher a associação para que nós pudéssemos dar aula, 
juntamente também na FARES do meu amigo Chico Mozart, para poder 
ensinar a falar o idioma japonês. 
 Eu serei até mais breve, mas vou contar um pouco da minha 
história e dizer que é uma honra muito grande, ainda mais eu que não tive o 
DNA político. Entrei na política com 24 anos, venho de uma família muito 
pequena. Eu até brinco. Se juntar toda minha família não dá 50 votos. Mas, 
foram os votos da minha família, junto com o de todos os meus amigos de 
cada pessoa que acreditou no meu trabalho, na esperança deste Estado, que 
eu tive quase 5 mil votos.  Então, para mim, é uma honra muito grande ter 
passado por três legislaturas na Câmara Municipal, como vereador dessa 
capital, e chegar a ser Deputado. Vocês podem ter certeza que tenho uma 
gratidão muito grande por Vossa Excelência e por cada Deputado desta 
legislatura.
 Eu vou contar um pouco da história para que as pessoas saibam 
da dificuldade que os nossos pais, avós, enfrentam quando chegaram neste 
Estado. Hoje, a quarta, a quinta geração estão revivendo essa trajetória. 
 Em 18 de junho de 1908, aportou no cais do porto de Santos, 
em São Paulo, o navio Kassato Maru, trazendo oficialmente os primeiros 
imigrantes japoneses ao Brasil. Apesar do idioma, dos costumes, do clima, 
os pioneiros do meu povo trouxeram consigo a esperança do sonho e da 
prosperidade. Muitas dessas famílias, inclusive a minha, vieram trabalhar 
na região norte sob juramento de permanecerem para sempre na Amazônia. 
Trouxeram nosso legado cultural e econômico e nos juntamos aos caboclos 
que já viviam nesta terra, ajudando a construir um Brasil melhor para 
nossos descendentes. 
 Os traços positivos do nosso espírito japonês estão cada vez 
mais salientados e valorizados por fazerem parte da cultura local. Nossa 
disposição para trabalhar em grupo, a valorização do coletivo, a rapidez 
na execução de planos traçados, o apreço e a determinação do trabalho, 
a sabedoria milenar, nossa valorização pelo equilíbrio, nossa celeridade 
enfatiza nossa qualidade de vida na busca pelo essencial.
 Os descendentes de japoneses estão nas mais diversas profissões 
em todos os níveis, públicos e privados, nos esportes e nas artes ou, assim 
como eu, exercendo cargo político aqui no Estado de Roraima. Em Roraima, 
a comunidade japonesa contribuiu de forma efetiva para o desenvolvimento 
do Estado. Somos roraimenses de coração. Parabéns a todos os japoneses 
e descendentes pela coragem, determinação e tenacidade de enfrentar a 
diversidade e iniciar uma nova vida em uma terra antes desconhecida, que 
hoje é o nosso lar. 
 Aos imigrantes japoneses e seus descendentes uma referência 
em duas palavras: obrigado e arigatô!
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Convidamos para fazer 
uso da palavra o Cônsul-Geral Adjunto do Japão em Manaus Kenji Sakurai.
 O Senhor Cônsul do Japão (kenji Sakurai) – Inicialmente, 
quero agradecer o convite para participar desta bela homenagem feita 
ao povo japonês. Bom-dia todos. Quero agradecer também a presença 
dos Parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, 
membros da Associação Nipo-brasileira de Roraima, e a todos os 
presentes nesta cerimônia. Para não tomar muito tempo, farei um breve 
discurso. Parabéns a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima 
pela realização da cerimônia para os imigrantes japoneses residente 
no Estado de Roraima.  Desde 1955, quando os primeiros imigrantes 
chegaram no Estado de Roraima, até hoje, sob os costumes, o clima e o 
ambiente completamente diferente do Japão, diligentemente imergiram 
na cultura local, contribuindo para o desenvolvimento do Estado de 
Roraima. Também acho que a transmissão constante do costume e da 
língua japonesa resultou na realização da cerimônia de hoje. Em nome do 
Consulado Geral do Japão em Manaus, também representando o Governo 
do Japão, expresso a minha gratidão. Para os membros da Associação 
Nipo-brasileira de Roraima, espero que daqui em diante tenham cada vez 
mais sucesso como centro de transmissão da cultura e língua japonesa 
no Estado de Roraima. Para os parlamentares da Assembleia Legislativa 
do Estado de Roraima e também para todos hoje aqui reunidos, gostaria 
que acompanhassem calorosamente e nos devidos momentos, quando 
precisarmos de apoio gostaria que cooperassem com a Associação Nipo-
brasileira de Roraima. Por fim, desejo sucesso para o futuro de todos e 
muito obrigado!
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) - O Senhor Cônsul Kenji 
Sakurai fala 12 idiomas. Muito obrigado pela presença.
 O Senhor Mestre de Cerimônia (Renato Barbosa) – Foram 
muitas as famílias de imigrantes japoneses que aqui chegaram, as que 
serão homenageadas agora são as que permaneceram aqui até hoje, são 
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de matérias constantes na Ordem do Dia.
 O Senhor Primeiro-Secretário (Izaias Maia) – Senhor 
Presidente no presente momento não há quórum para deliberação de 
matérias da Ordem do Dia.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Não havendo quórum 
para a deliberação das matérias constantes na Ordem do Dia, transferimos 
para a Sessão de amanhã.
 Passaremos agora para o Expediente de Explicações Pessoais. 
Não havendo quem queira se pronunciar e, não havendo mais nada a tratar, 
dou por encerrada a presente Sessão, convocando outra para o dia 03 de 
setembro do corrente. 
 Registraram a presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Angela A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Guerra, 
Coronel Chagas, 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.
Ata Sucinta Aprovada em: 03/09/2015

DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 15 DE 
SETEMBRO DE 2015

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às 
dez horas e trinta minutos, no Plenário Deputada Noêmia Bastos 
Amazonas, desta Casa Legislativa, sito à Praça do Centro Cívico, 202, 
reuniu-se, extraordinariamente, a Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação Final, sob a Presidência do Senhor Deputado George Melo. 
Com as presenças dos Senhores Deputados Membros Titulares: Aurelina 
Medeiros Coronel Chagas, Oleno Matos, Brito Bezerra, Lenir Rodrigues 
e Jorge Everton. Abertura: Havendo quorum regimental, o Senhor 
Presidente, ao declarar aberta a Reunião solicitou à Secretária desta 
Comissão proceder à leitura da Ata da reunião anterior. A Requerimento 
verbal do Senhor Deputado Coronel Chagas, foi dispensada a leitura da 
Ata, tendo em vista a distribuição de cópias, com antecedência, a todos 
os Membros da Comissão para conhecimento do seu teor. Logo após, o 
Senhor Presidente colocou a Ata em discussão. Não havendo nenhuma 
retificação por parte dos Membros, submeteu-a à votação, sendo aprovada 
por unanimidade dos Senhores Membros da Comissão. Expediente: 
Prosseguindo o Senhor Presidente constatou no expediente Projeto de 
Decreto Legislativo nº 027/2015, de autoria de vários Deputados, que 
“susta os atos praticados nos contratos nºs 001/2015 e 002/2015, objeto 
do processo nº 17101.000669/15-07 SEED.” e Proposta de Moção de 
Pesar n º 018/2015, de autoria de vários Deputados, “Aos familiares 
da Senhora Maria Paulino, advogada, pelo seu falecimento ocorrido no 
dia 10 de setembro do corrente, nesta cidade de Boa Vista.” O Senhor 
Presidente, no uso de suas atribuições legais, designou o Senhor 
Deputado Jorge Everton para relatar o Projeto de Decreto Legislativo nº 
027/2015 e  o Senhor Deputado Brito Bezerra para relatar a Proposta de 
Moção de Pesar nº 018/2015. Após as designações, o Senhor Presidente 
suspendeu a reunião pelo tempo necessário para que os Senhores 
Relatores emitissem os Pareceres. Reabertos os trabalhos após o tempo 
estipulado, o Senhor Presidente fez constar na Ordem do Dia: 01) 
Projeto de Decreto Legislativo nº 027/2015. Relator, Deputado Jorge 
Everton. O Senhor Presidente solicitou ao Relator proferir a leitura de seu 
parecer. Feita a leitura, o parecer favorável foi colocado em discussão. 
Discutiu a Matéria a Senhora Deputada Aurelina Medeiros. Em seguida, 
os Senhores Deputados Oleno Matos e Coronel Chagas solicitaram vistas 
em conjunto da Matéria, o qual foi concedido pelo prazo de uma hora. 
Logo após o pedido de vistas, o Senhor Presidente suspendeu a reunião 
às onze horas e onze minutos. Às doze horas e cinco minutos os trabalhos 
foram reabertos sendo anunciado pelo Senhor Presidente que após amplas 
discussões, o prazo do pedido de vista foi ampliado para o dia 16 de 
setembro do corrente; 02) Proposta de Moção de Pesar nº 018/2015. 
Relator, Deputado Brito Bezerra. Parecer: Favorável. Ao ser submetido 
à discussão, discutiram a Matéria os Senhores Deputados Brito Bezerra 
e Chico Guerra. Posto em votação, o parecer do Senhor Relator foi 
aprovado pelos Membros presentes na reunião. Encerramento: O Senhor 
Presidente, constatando não haver mais nada a tratar, encerrou a reunião 
às doze horas e oito minutos. E, para constar, eu, Mirele Salvadori, 
Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada 
pelo Senhor Presidente e encaminhada à publicação.

George Melo
Presidente da Comissão

arte, seus costumes, sua língua, crenças e conhecimentos que contribuíram 
muito para o nosso País. Junto com os portugueses, índios, africanos, 
italianos, espanhóis, árabes, chineses, alemães e muitos outros povos, os 
japoneses formam este lindo painel multicultural chamado Brasil.
 Em junho de 2008, nascia no Estado de Roraima a ANIR 
– Associação Nipo-brasileira de Roraima, em plena comemoração ao 
centenário da imigração japonesa no Brasil, composta por mais de 100 
famílias, uma associação sem fins lucrativos e beneficente com atuação 
no Estado de Roraima, constituída por número ilimitados de associados – 
pessoas físicas e jurídicas, sem distinção de nacionalidade, religião, raça ou 
condição social.
 A ANIR tem como visão:
a) Preservar e divulgar a cultura japonesa em suas várias formas de 
expressão, contribuindo para o enriquecimento da cultura brasileira;
b) Promover, estimular e apoiar ações no sentido de proteger a 
família, a infância, a adolescência e a velhice;
c) Preservar e valorizar a história, a cultura e a contribuição do 
imigrante japonês e seus descendentes no Brasil e em Roraima;
d) Promover, estimular e apoiar a defesa, preservação e conservação 
do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;
e) Promover o intercâmbio social e cultural entre o Brasil e o 
Japão, visando o fortalecimento dos laços de amizade entre eles;
f) Estimular e apoiar a prática de esportes em suas diversas 
modalidades;
g) Realizar e apoiar atividades que promovam a ética, a cidadania 
e a justiça social;
h) Promover a cultura, a defesa e a conservação do patrimônio 
histórico e estatístico.
 Em 2009, nascia o grande projeto da ANIR, o IRCJ – Instituto 
Roraimense de Cultura Japonesa, que é uma Escola de Língua e Cultura 
Japonesa, recebendo o apoio direto da JICA – Agência Internacional 
de Cooperação do Japão, com quem tem parceria, contribuindo com a 
participação de 3 voluntários que, ao longo de 6 anos, enriqueceram o IRCJ 
com a disseminação da cultura japonesa.
 Os cursos oferecidos são: Idioma japonês (ler, escrever e falar) 
desenho de mangá, origami (arte da dobradura) dança japonesa, culinária, 
jogos e curiosidades.
 Destacamos também a contribuição através da JICA de um outro 
voluntário para a agricultura na área de rizicultura, que deixou um grande 
legado chamado Arroz Japônico, que vem se destacando nas prateleiras dos 
supermercados de Roraima, Amazonas e Pará.
 Comemoramos hoje, nesta solenidade, os 120 anos de amizade 
entre Japão e Brasil e os 60 anos de imigração japonesa em Roraima, das 
famílias que ao longo desses anos se dedicam de forma nobre ao trabalho 
árduo para o desenvolvimento do nosso Estado.
 Entre famílias que muito nos honram destacam-se: Tsukuda, 
Eda, Hideshima, Doi, Nakamura e Nagasaki. Vocês são os responsáveis por 
muitas conquistas de crescimento nesse rincão brasileiro e essa homenagem 
retrata o reconhecimento e respeito por muitos benefícios fincados e 
registrados na história de Roraima.
 São muitas famílias, entre descendentes e imigrantes, ocupando 
posições de destaque na nossa sociedade, onde destacamos o Deputado 
Estadual, Senhor Masamy Eda, que muito nos honra por representar a 
sociedade japônica nesse Estado, por representar o povo que há 60 anos 
deixava seu País para, com suas habilidades enfrentar os desafios no 
extremo norte brasileiro. Obrigada a esta Casa pelo reconhecimento a esses 
bravos e legítimos desbravadores. Muito obrigada.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Agradecemos as 
palavras da Senhora Izabel Itikawa, reafirmando a força da cultura japonesa 
no nosso Estado.
 Não havendo mais nenhum orador para fazer uso da palavra, 
damos por encerrada a presente solenidade e convidamos a todos para 
juntos tirarmos a foto oficial e marcarmos, de forma indelével, esse evento 
em homenagem às famílias japonesas pioneiras no Estado de Roraima.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Senhor Presidente, 
devido ao adiantado da hora, gostaria que fosse prorrogada a Sessão.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – De acordo com 
o Regimento Interno e atendendo ao requerimento verbal do Deputado 
Gabriel Picanço, prorrogamos a Sessão por mais uma hora.
 Gostaria de convidar o Senhor Deputado Izaias Maia para atuar 
como Primeiro-Secretário ad hoc.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Senhor Presidente, 
gostaria que fosse feita a verificação de quórum para a deliberação das 
matérias constantes na Ordem do Dia.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à verificação de quórum para a deliberação 
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