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JUSTIFICATIVA
 Essa ponte construída sobre o Rio Juarí é de grande importância 
na expansão e integração das comunidades rurais da região, oportunizando 
assim um melhor escoamento da produção agrícola familiar. Além disso, 
a referida ponte, a qual, encontra-se com problemas em sua estrutura, 
faz parte das vicinais que pertence ao itinerário do transporte escolar. 
Somente quem vive nessa localidade sabe a importância dessa ponte para 
o reestabelecimento do fluxo de transporte para os produtos da região e 
também para manter área rural atrativa.
 Esperamos que esse anseio desses moradores seja prontamente 
atendido, melhorando consideravelmente a trafegabilidade do local.
 Sala das Sessões, 29 de Setembro de 2015.

Aurelina Medeiros
Deputada Estadual

INDICAÇÃO Nº 172/2015
 A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 202, do 
Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência que, após ouvido 
o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora Governadora Suely 
Campos, a seguinte indicação:
 “Realização de serviços de reparos na caixa d’água da 
CAER da Vila Entre Rios Município de Caroebe”

JUSTIFICATIVA
 A caixa d’água acima citada é a única que atende a população 
da Vila Entre Rios com água  potável. No entanto, atualmente encontra-se 
danificada e com vazamentos. Esta situação  compromete os serviços da 
empresa, devido o desperdício de água.
 Os moradores reclamam que já levaram a questão várias vezes 
a CAER, mas que até agora  não adotou nenhuma providência. Como trata-
se de um serviço essencial a população daquela  Vila, pedimos o pronto 
atendimento a esta indicação.
 Sala das Sessões, 29 de setembro de 2015.

Aurelina Medeiros
Deputada Estadual

INDICAÇÃO Nº 173/2015
 A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 202, do 
Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência que, após ouvido 
o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora Governadora Suely 
Campos, a seguinte indicação:
 “Solicita a construção de banheiros e a reforma do piso 
da quadra coberta de esporte da Vila Entre Rios — Município de 
Caroebe”.

JUSTIFICATIVA
 A quadra acima citada é o único local oficial que a Vila dispõe 
para a realização de eventos e práticas desportivas para jovens e adultos, 
bem como para as atividades de lazer. O local é usado pelas escolas 
estaduais, municipais, igrejas, associações e a comunidade como um todo.
 Os moradores alegam que houve reforma da cobertura e da 
parte elétrica, mas a quadra continua com deficiência, fato que compromete 
a prática de esporte e lazer. Segundo os moradores, a quadra não recebe 
melhorias há mais de 20 anos.
 Outra reivindicação dos moradores é a construção de banheiros 
na estrutura do local, uma necessidade dos desportistas e atletas que 
frequentam a referida quadra.
 Queremos ressaltar que a prática de atividades esportivas e de 
lazer é importante para garantir avanços sociais e econômicos ao cidadão e 
tirar muitos jovens da ociosidade.
 Sala das Sessões, 29 de setembro de 2015.

Aurelina Medeiros
Deputada Estadual

INDICAÇÃO Nº 174/2015
 A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 202, do 
Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência que, após ouvido 
o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora Governadora Suely 
Campos, a seguinte indicação:
 “Construção de uma mini quadra de esporte na Escola 
Estadual Vidal da Penha — Vila Entre Rios — Município de Caroebe”

JUSTIFICATIVA
 A escola acima citada é a única da Vila Entre Rios que não conta 
ainda com uma quadra para desenvolver suas atividades de educação física 
e práticas esportivas.

ATOS ADMINISTRATIVOS
DA PRESIDÊNCIA - ATOS DA CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-ALE 
CONCORRÊNCIA SRP Nº 008/2015

COMUNICADO
PROCESSO Nº 016/ALE/2015
NATUREZA: Concorrência SRP nº 008/2015
OBJETO: A presente licitação tem como objeto o REGISTRO DE 
PREÇOS para eventual aquisição de materiais permanente e consumo 
(material de informática), de acordo com as especificações e quantidades 
constantes no edital para atender as necessidades administrativas desta 
Casa Legislativa.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA 
através da Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados o 
resultado do certame licitatório do objeto em epígrafe em que sagrou-se 
vencedora a empresa, F & R FEITOZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, 
CNPJ: 22.694.257/0001-23.

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

Presidente / CPL

ATOS LEGISLATIVOS
INDICAÇÕES

INDICAÇÃO Nº 169/2015
 A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no Art. 
202, do Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência que, 
após, ouvido o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Governadora Suely Campos, a seguinte indicação:
 “Solicita limpeza e capinagem na área interna do posto 
(terminal) da CAER, localizado no Bairro 13 de Setembro, no 
Município de Boa Vista”.

JUSTIFICATIVA
 O local acima citado encontra-se tomado pelo mato e por 
lixo domiciliar, servindo de ambiente para o aparecimento de animais 
peçonhentos e criatório de mosquito da dengue, fato que coloca em risco 
a saúde pública. Os moradores vizinhos alegam também que o local está 
sendo usado por usuários de drogas e para encontro de marginais. Segundo 
os moradores, esta situação se arrasta por alguns anos, sem que nenhuma 
providência seja adotada.
 Sala das Sessões, 13 de Setembro de 2015.

Aurelina Medeiros
Deputada Estadual

INDICAÇÃO Nº 170/2015
 A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 
202, do Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência que, 
após, ouvido o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Governadora Suely Campos, a seguinte indicação:
 “Realização de serviços de acabamento do Parque Aquático 
de Caroebe — localizado na Sede do Município de Caroebe”.

JUSTIFICATIVA
 O Parque Aquático de Caroebe — localizado na Sede do 
Município de Caroebe, é uma umas das necessidades da população na área 
de lazer, principalmente as crianças e aos jovens. No entanto, encontra-
se praticamente abandonado, tomado pelo mato e com sua estrutura física 
comprometida. 
 O local, na situação que se encontra, está servindo de criatório 
para o mosquito da dengue, o que compromete a saúde pública.
 Sala das Sessões, 21 de setembro de 2015.

Aurelina Medeiros
Deputada Estadual

INDICAÇÃO Nº 171/2015
 A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 
202, do Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência, que 
após ouvido o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Governadora a seguinte indicação:
 “Reforma da ponte sobre o Igarapé Juarí, quilometro 09, na 
estrada da Vila São Francisco — Município de Bonfim”.
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de 29/09/1 5, do Deputado Evangelista Siqueira, encaminhando ao 
Governo do Estado, para a recuperação de trecho da estrada (Vicinal) 
04, no Município de Rorainópolis, que no período do inverno deixa 
famílias isoladas impossibilitando o escoamento da produção, bem 
como, o trânsito de pessoas que utilizam a referida estrada como via de 
acesso. Indicação S/Nº de 29/09/15, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para a recuperação de pontes da 
Vicinal 02 – Picadão do P.A Tatajuba – Município do Cantá. Proposta de 
Moção de Pesar s/nº, de 29/09/15, da Deputada Aurelina Medeiros, pelo 
falecimento, no dia 27/09/15, nesta capital, do Senhor Noredin Ventura 
Folgearini Prestes, Médico Veterinário, Servidor da União, que prestou 
serviços a este Estado por mais de 35 anos; Proposta de Moção de Pesar 
nº 022/15, pelo falecimento do Senhor João Batista de Melo Mêne, 
ocorrido dia 26/09/15, no Hospital Geral desta capital; Memorando nº 
08, de 29/09/15, do Deputado Dhiego Coelho Fogaça, justificando sua 
ausência desta Casa Legislativa no período de 23/09 a 25/09 do corrente 
ano, pois o mesmo estava em viagem para o Município de Rorainópolis/
RR; Memorando nº 09, de 29/09/15, do Deputado Dhiego Coelho Fogaça, 
comunicando sua ausência desta Casa Legislativa no período de 29/09 a 
01/10 do corrente ano, pois o mesmo estará em reunião com autoridades 
do Município de Uiramutã/RR. Memorando nº 082, de 29/09/15, do 
Deputado Francisco Mozart, justificando sua ausência nas Sessões 
Plenárias do dia 24/09 e 29/09 do corrente ano. DIVERSOS: Ofício 
nº 105, de 28/09/15, do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem de 
Roraima - SINDPRER, ao Presidente desta Augusta Casa, comunicando 
retorno à Greve da Enfermagem a partir de 07 de Outubro do corrente 
ano; Ofício Nº 109, de 28/11/15, do Sindicato dos Profissionais de 
Enfermagem de Roraima - SINDPRER, à Deputada Lenir Rodrigues – 
Presidente da Comissão de Saúde desta Casa Legislativa, comunicando 
retorno à Greve da Enfermagem a partir de 07 de Outubro do corrente 
ano. GRANDE EXPEDIENTE: Não houve. ORDEM DO DIA: O 
Senhor Presidente anunciou para discussão e votação, em turno único, o 
Projeto de Lei nº 030/15, que “Altera e acrescem dispositivos na Lei nº 
832, de 29/12/11 e dá outras providências”, de autoria governamental; 
Projeto de Lei nº 046/15, apensado ao Projeto de Lei nº 026/15, que 
“Institui, no calendário oficial do Estado de Roraima, a Semana Estadual 
da Pessoa com Deficiência”, de autoria do Deputado Oleno Matos; 
Projeto de Decreto Legislativo nº 028/15, que “Aprova a indicação do 
nome do Senhor Fabrício Ortmeier Ratacheski, para ocupar o cargo 
de Defensor Público-Geral da Defensoria Pública Geral do Estado de 
Roraima”, de autoria da Comissão Especial criada pela Resolução nº 
044/15, conforme Mensagem Governamental nº 039, de 17/09/15 e da 
Proposta de Moção de Pesar nº 022/15, pelo falecimento do Senhor João 
Batista de Melo Mêne, ocorrido dia 26/09/15, no Hospital Geral desta 
capital. Atendendo a Requerimento da Liderança do Governo, o Senhor 
Presidente informou que o Projeto de Lei nº 030/15, previsto para a pauta 
da Ordem do dia, foi transferido para a Sessão da próxima terça-feira, 
em função das emendas apresentadas. Em seguida, solicitou ao Senhor 
Primeiro-Secretário proceder à leitura do Projeto de Lei nº 046/15, bem 
como, do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 
Colocado em discussão e votação, a matéria foi aprovada por 19 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Dando continuidade, 
o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder 
à leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 028/15, bem como, do 
Parecer da Comissão Especial Externa, criada através da Resolução nº 
044/15. Colocado em discussão e votação secreta, o projeto foi rejeitado 
por 12 votos contrários, 01 voto favorável e nenhuma abstenção dos 
Parlamentares presentes em Plenário. Em seguida, solicitou ao Senhor 
Primeiro-Secretário à leitura da Proposta de Moção de Pesar nº 
022/15 que, colocada em discussão e votação simbólica, foi aprovada. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: A Senhora Deputada Lenir Rodrigues 
convidou os membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e 
Saúde para uma reunião, às 15:00, com a presença de representantes do 
SINTER e OPIR, ocasião em que será analisado o Projeto de Lei que 
altera dispositivos da Lei nº 892. O Senhor Presidente parabenizou a 
servidora Élissan Paula pela passagem do seu aniversário, destacando 
a importância da mesma para este Poder. E, não havendo mais nada 
a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a Sessão e convocou 
outra para o dia 01 de outubro, à hora regimental. Registraram 
presença, no painel, os Senhores Deputados: Angela A. Portella, 
Aurelina Medeiros, Chico Guerra, Coronel Chagas, Evangelista 
Siqueira, Francisco Mozart, Gabriel Picanço, George Melo, Izaias 
Maia, Jalser Renier, Jânio Xingú, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, 
Marcelo Cabral, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, 
Oleno Matos, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto. 
Aprovada em: 01/10/2015

 Esta situação obriga alunos e professores a realizarem suas 
atividades desportivas e eventos culturais em outros locais onde possam 
usar uma quadra ou estrutura necessária para esses  eventos. Devemos 
lembrar que a referida escola conta com grande número de crianças e 
jovens que praticam esporte e precisam desta estrutura.
 Sala das Sessões, 29 de setembro de 2015.

Aurelina Medeiros
Deputada Estadual

INDICAÇÃO Nº 175/2015
 A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 202, do 
Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência que, após ouvido 
o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora Governadora Suely 
Campos, a seguinte indicação:
 “Recuperação do T e Vicinal 02 — Samaúma — Município 
de Mucajaí” 

JUSTIFICATIVA
 As vicinais acima citadas encontram-se em péssimas condições 
de conservação, dificultando o tráfego dos veículos que fazem o transporte 
de produtos agrícolas e do transporte escolar, fato que vem prejudicando 
os produtores e causando transtornos e desconforto aos estudantes da rede 
pública.
 Devemos lembrar que as referidas vicinais agregam inúmeras 
famílias de produtores rurais do Município de Mucajaí, responsáveis por 
grande parte de produção agrícola que abastece a região.
 Por estas e outras razões é que pedimos o pronto atendimento a 
esta indicação.
 Sala das Sessões, de 29 de setembro de 2015.

Aurelina Medeiros
Deputada Estadual

INDICAÇÃO Nº 176/2015
 A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 
202, do Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência, que 
após ouvido o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Governadora a seguinte indicação:
 “Recuperação da Vicinal Surrão Bom, gleba Tacutú - 
Município de Cantá” 

JUSTIFICATIVA
 Esta Vicinal é bastante extensa com um número expressivo 
de famílias que moram nos lotes e com uma quantidade considerável de 
alunos que dependem do transporte escolar. Além de dar acesso a outros 
aglomerados populacionais, é por esta vicinal onde escoa a produção rural 
e se desloca a população do lugar.
 Por isso, pedimos um esforço do Governo em prol dos 
produtores rurais, como forma de melhorar a trafegabilidade e viabilizar o 
escoamento das respectivas produções, aproveitando o período da estiagem 
para dar conclusão às obras.
 Sala das Sessões, 29 de Setembro de 2015.

Aurelina Medeiros
Deputada Estadual

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA
ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA QUADRINGENTÉSIMA 
TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUINQUAGÉSIMO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA.
Às nove horas do dia trinta de setembro de dois mil e quinze, 
no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
quadringentésima trigésima sexta Sessão Ordinária do quinquagésimo 
período Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado de Roraima. Havendo quórum regimental, sob a proteção de 
Deus e em nome do povo roraimense, o Senhor Presidente, Deputado 
Jalser Renier, declarou aberta a Sessão e solicitou 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 ao Senhor Primeiro-Secretário, Deputado Naldo da Loteria, 
proceder à leitura do Expediente. RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: 
Projeto de Lei s/nº, de 29/09/15, do Deputado Oleno Matos, que 
“Dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartazes em hospitais 
públicos e privados, postos de saúde, ambulatórios e funerárias, com 
informações sobre o Seguro Obrigatório de Danos Causados por 
Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT”. Indicação S/Nº, 
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responsabilidade. 
 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 (Izaias Maia) – Senhor 
Presidente, há apenas um Deputado inscrito.
 O Senhor Deputado Izaias Maia – Senhor Presidente, Senhoras 
e Senhores Deputados, lamentavelmente o cabo de guerra continua, 
de um lado professores, indígenas, SINTER e os estudantes, e do outro 
lado o Governo do Estado, que continua mostrando que tem poder, mas 
um poder dado pelo povo. Já vamos caminhando para 2 meses de greve, 
onde professores exigem seus direitos, indígenas estão reivindicando 
seus direitos e garantias na educação, e os alunos simplesmente querem 
estudar. Todavia, essa briga só destrói a educação que já é capenga, e o 
que eu digo sempre, vamos esperar que a razão supere a vaidade e aquele 
pensamento de dizer: “não troco, não faço, porque quem manda sou eu.” 
E o povo ter que baixar a cabeça diante dessa situação, não é o Governo 
que está perdendo, não é a Governadora, quem está perdendo, é o Estado 
de Roraima, porque a educação é a pilastra para o desenvolvimento de 
uma nação. Lamentavelmente, falar que está tudo resolvido, é dizer que 
os professores, os indígenas e os alunos estão mentindo, e o Governo diz 
que está falando a verdade, mas em meio à mentira, onde está a verdade? 
Gostaria de perguntar a qualquer representante que explicasse onde está 
a verdade, mas, infelizmente, parece que não tem ninguém aqui. Outro 
assunto que me traz aqui, é que ninguém está dando a importância, e 
se está dando importância não estão ligando muito, é que o Estado de 
Roraima, juntamente com o Acre e outros Estados têm uma dívida com a 
distribuidora PETROBRAS, no valor de 4 bilhões de reais. Se a Venezuela 
cortar a energia daqui, e todos sabem que a Venezuela não se preocupa se 
tem um contrato assinado, haja vista que já está racionando energia no seu 
próprio pais. Como vai mandar energia para outro país, como vai dar o 
que não tem? Se a Venezuela cortar a energia, nós só teremos energia para 
sete horas, a partir daí, a escuridão vai tomar conta de Roraima, porque a 
distribuidora da PETROBRAS só está entregando combustível por força 
de uma liminar e, essa liminar pode cair a qualquer momento e, quando 
cair, não teremos dinheiro para pagar a PETROBRAS, porque ela só vai 
vender a vista. Ora, se já estamos devendo milhões, como vamos pagar a 
vista. Então, ninguém está dando importância para isso, mas esperem. Acre, 
Amazonas e Boa Vista são as estatais que devem 4 bilhões a PETROBRAS, 
então, somente com uma intervenção política e da sociedade poderemos 
resolver essa situação. Para acabar de completar e matar, a empresa que 
estaria trabalhando no Linhão de Tucurui, que interligou o Brasil até 
Manaus, está esperando há 3 anos a liberação da licença do meio ambiente 
e da FUNAI, para dar continuidade ao Linhão de Tucurui e ninguém tomou 
providências, a empresa cancelou o contrato, não quer mais saber do 
Linhão de Tucurui, porque é muita conversa e pouca ação. Resultado da 
história, se for começar tudo novamente, serão mais 5 anos que teremos que 
esperar para nos interligarmos à Tucurui. Hoje, falta energia por 2, 3 horas, 
mas dentro em breve, podem ter a certeza que, a falta de energia será de 
um, dois meses, porque as termoelétricas só funcionam com combustível e 
nós não temos combustível para suprir as termoelétricas, porque o Governo 
Federal não pagou a PETROBRAS, além dos roubos, já que todos estão 
levando da PETROBRAS. Então, é uma situação complicada e a qualquer 
momento vamos ter de fazer duas coisas: rezar para o Presidente Maduro 
não se aborrecer e cortar a energia do Estado de Roraima, porque se brincar 
ele corta, pois lá dá valor ao povo, e não estão preocupados com o resto 
do mundo;e, segundo, juntar dinheiro para pagar os bilhões que estamos 
devendo a PETROBRAS. Duas tragédias, uma Secretaria de educação em 
litígio e a eminência de ficarmos no escuro.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Gabriel Picanço - 
Quero me juntar ao seu pensamento, no que tange à construção do Linhão 
de Tucurui. Onde já se viu uma Fundação como a FUNAI, ter mais poder do 
que um Ministério ou a Presidente da República? Eu disse há alguns meses 
atrás que estávamos em um país democrático, onde quem tem o domínio da 
caneta é o Presidente da República, majoritário, eleito pelo o povo. Só para 
se ter uma ideia, a BR-174, de Manaus ao Jundiá, está delimitada em terras 
da União, portanto é de todos os brasileiros, não é de ONG nem FUNAI... 
e um Presidente de uma Fundação empatou o desenvolvimento do Estado, 
onde moram 500 mil habitantes, que é o Estado de Roraima, por causa da 
preservação... defender o quê? Passamos mil e setecentos quilômetros por 
lagos e selva para trazer de Tucurui até o Amazonas, e não causou nenhum 
dando ambiental, como cento e trinta quilômetros a FUNAI diz que vai 
matar animais etc? É pura intervenção de ONGS, de pessoas que não 
moram em Roraima e não têm interesse que o Estado se desenvolva e ficam 
atrapalhando o nosso desenvolvimento. Esse problema é mais sério do que 

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2430ª SESSÃO, EM 15 DE SETEMBRO DE 2015.

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

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER.
 Às nove horas do dia quinze de setembro de dois mil e 
quinze, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
quadringentésima trigésima 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 que proceda 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 (Izaias Maia) – O Expediente 
consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS:
 -Indicação s/nº, de 09/09/15, da Deputada Aurelina Medeiros 
ao Governo do Estado, para fazer levantamento das centrais de ar 
disponíveis para instalação nas escolas do Estado e providenciar a 
estrutura de subestações da rede elétrica adequada.
 - Indicação s/nº, de 09/09/15, da Deputada Aurelina Medeiros 
ao Governo do Estado, para a recuperação das pontes e vicinais 4, 8 e 14, 
localizadas no Município de Caroebe.
 -Indicação s/nº, de 09/09/15, da Deputada Aurelina Medeiros 
ao Governo do Estado, para rondas policiais com maior frequência na 
Praça do Bairro 13 de Setembro, no período da noite.
 - Indicação s/nº, de 09/09/15, da Deputada Aurelina Medeiros 
ao Governo do Estado, para a recuperação e conclusão do parque aquático 
e malocão de propriedade do Estado, localizados à margem da BR-210, 
Município de Caroebe.
 - Indicação s/nº, de 10/09/2015, da Deputada Aurelina 
Medeiros ao Governo do Estado, para a recuperação de pontes da Vicinal 
4 do P.A. Tatajuba, Município de Cantá.
 - Indicação s/nº, de 10/09/15, da Deputada Aurelina Medeiros 
ao Governo do Estado, para a recuperação de pontes da Vicinal 7-A do 
P.A. Tatajuba – Município de Cantá.
 - Indicação s/nº, de 10/09/15, do Deputado Evangelista 
Siqueira ao Governo do Estado, para reforma, em caráter de urgência, 
das Estradas, Pontes e Bueiros das Vicinais 30, 31 e 37 do Projeto de 
Assentamento MURIRU, no Município de Rorainópolis.
 - Projeto de Lei s/nº, de 10/09/15, do Deputado Oleno Matos, 
que dispõe sobre a adequação de provas de concursos públicos às pessoas 
com deficiência visual, nas situações que menciona.
 - Memorandonº 183, de 09/09/15, da Deputada Lenir 
Rodrigues, comunicando a sua ausência na Sessão Ordinária do dia 10 de 
setembro do corrente ano.
 - Memorando nº 106, de 10/09/15, do Deputado Jorge Everton, 
comunicando a sua ausência nas sessões plenárias dos dias 8 e 9 do 
corrente mês. 
 - Proposta de Moção de Pesar de número 18, de 15/09/15, dos 
Deputados aos Familiares da Advogada Maria Paulina, pelo falecimento 
ocorrido no dia 10 de setembro do corrente ano, nesta Cidade de Boa Vista. 
 RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO: 
 - Ofício nº 1148, de 09/09/15, da Secretária-Chefe da Casa 
Civil, encaminhando Mensagem Governamental nº 038/2015, que 
altera dispositivos da Lei nº 693, de 31 de dezembro de 2008, visando 
apreciação e deliberação desta Casa Legislativa. 
 DIVERSOS: 
 - Ofício nº 014, de 11/09/15, do Tribunal de Contas do Estado 
de Roraima, encaminhando cópia do processo nº 0255/2015, referente à 
Prestação de Contas da Secretaria de Estado de Educação e Desportos.
 - Ofício nº 145, de 14/09/15, do Ministério Público de Contas, 
encaminhando representação formal contra a Governadora do Estado 
de Roraima e a Secretária-Chefe da Casa Civil pela prática de crime de 
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matérias da Ordem do Dia, será feita a leitura do relatório do Ministério 
Público de Contas.
 O Senhor Primeiro-Secretário (Izaias Maia) – (Lida a Moção 
de Pesar nº 018/15).
 O Senhor Deputado Izaias Maia pede Questão de Ordem. – Eu 
não sei se é porque eu vim do meio do povo, que entendo. Muitas pessoas 
dizem que o povo é baderneiro e vândalo, mas, não é, é só saber conversar 
e tratar com carinho. Todo mundo está esperando o nosso trabalho.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Encontra-se na 
Mesa dos Trabalhos Requerimento de autoria de vários Deputados.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura.
 O Senhor Primeiro-Secretário (Izaias Maia) – (Lido o 
Requerimento).
 O Senhor Deputado Brito Bezerra pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, esse é o pedido de abertura da CPI da educação? É isso?
 Nós temos um requerimento assinado pelos Deputados da base 
do governo, nove Deputados, entre eles o nobre Deputado Evangelista 
Siqueira que assinou também. Nós queremos assinar juntos essa CPI e 
ela seja estendida a todo o Governo do Senhor José de Anchieta. Quero 
entregar nas mãos de Vossa Senhoria, assinado por 09 Deputados, pedido 
para que a CPI seja aberta, para que apure esse governo e esses contratos 
que estão escritos no nosso Requerimento.
 É o pedido dos Deputados da base e acredito que Vossa 
Excelência não vai se negar, porque a CPI tem o intuito apenas de 
esclarecer os fatos, não só deste Governo, mas do governo passado. O 
povo merece saber o que aconteceu.
 Vou entregar nas mãos de Vossa Excelência.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Deputado Brito, 
tratam-se de Requerimentos que serão encaminhados à Consultoria 
Legislativa para emissão de parecer, quanto ao preenchimento de 
requisitos e quanto à admissibilidade. Na semana que vem, e já determino 
à consultoria jurídica que emita os pareceres, para que, na terça-feira, 
cada um dos requerimentos seja submetido ao plenário.
 Então, o plenário é que vai decidir qual é o alcance, qual 
é o fator determinado desses pedidos de abertura de CPI. Hoje não se 
delibera isso. Temos que seguir o rito previsto no Regimento Interno 
comrelação a essa proposição. Temos então dois pedidos, um assinado 
por diversos Deputados, o qual deu entrada primeiro, pedindo abertura de 
CPI, e agora um pedido da base do governo para que se estenda a CPI a 
exercícios anteriores. Isso tudo, como falei, será deliberado em plenário, 
ou seja,cada uma das proposições.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, o Deputado Jorge Everton pediu que fosse lida na 
íntegra a denúncia do Ministério Público de Contas e eu gostaria também, 
para que as pessoas fossem realmente esclarecidas de todos os fatos que 
embasam esse pedido, que fossem lidos os anexos que realmente vão dar 
clareza a esses fatos e não só as emendas da petição.
 Aqui estão os anexos. Vossa Excelência pode ler esses anexos 
para dar clarezas às pessoas que estão aqui ansiosas para saber.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Deputado Brito, será 
feita a leitura da inicial e, com certeza, está citando quais os anexos que 
constam da inicial. Isso será distribuído em avulso ao gabinete de todos 
os Deputados para que tomem conhecimento. E tudo será deliberado em 
Plenário, cada uma das proposições.
 Solicito ao Senhor-Primeiro Secretário que proceda à leitura, 
na íntegra, da denúncia formulada pelo Ministério Público de Contas do 
Estado de Roraima que está fazendo uma representação formal contra a 
Governadora do Estado de Roraima e a Secretária-Chefe da Casa Civil 
pelo crime de improbidade.
 É importante esclarecer que essa matéria também deverá 
passar por uma ampla análise de todos os Deputados. Uma comissão será 
instalada e não só os membros da Comissão, mas todos os Deputados em 
Plenário poderão analisar toda a documentação.
 Solicito à Secretaria Legislativa que providencie cópia da 
inicial com todos os anexos para os gabinetes dos 24 Deputados.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra pede Questão de Ordem- 
Então, os anexos não vão ser lidos?
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – A legislação que 
estabelece o rito de matérias dessa natureza exige a leitura da petição inicial 
e serão citados todos os anexos que constam na inicial. A documentação 
estará à disposição e no mais tardar amanhã, estará chegando aos 
gabinetes, porque o volume é muito grande e serão confeccionadas 24 
cópias. Se houver algum documento em específico que Vossa Excelência 
desejar que seja feita a leitura, essa Mesa pode consultar o plenário e, se 
assim entenderem, poderemos fazer a leitura. 
 O Senhor Deputado Brito Bezerra pede Questão de Ordem – 

a gente pensa. Se der um retrocesso no Presidente Maduro e ele cortar a 
energia, nós estamos fadados a ficar na escuridão. Quero dizer que sou a 
favor que esse linhão passe urgentemente e que o Governo Federal tome as 
decisões, se for preciso que demita o Ministro da Justiça e o Presidente da 
FUNAI e permita que passe o linhão, porque senão o Estado de Roraima 
será penalizado. Muito obrigado.
 O Senhor Deputado Izaias Maia continua – Se ninguém 
tomar providências, se as autoridades políticas e o nosso povo ordeiro 
pacificamente exigirmos os nossos direitos, nós brevemente teremos a 
escuridão tomando conta. Olha, já esperamos três anos para que o meio 
ambiente e a FUNAI tomem uma decisão. E, o Supremo aprovou agora 
uma lei onde quando um elemento é preso, tem de ter uma audiência 
rápida para decidir a vida desse elemento que praticou um crime. No 
final de semana, um elemento estuprou duas crianças e a análise da ação 
dele foi ligeira, na segunda-feira o homem estava livre para praticar 
mais estupro, ou seja, em questão de três dias o homem estava nas ruas 
para praticar mais crime contra as crianças. Quer dizer, neste caso estão 
protegendo um bandido estuprador e a justiça foi ligeira. Voltando à 
questão da energia, nós precisamos de uma solução urgente, porque a 
qualquer momento, podem ter a certeza, as trevas tomarão conta deste 
Estado. Passaram três anos, não se resolve nada e, a qualquer momento, 
a situação irá se complicar. Depois que cortarem a energia não adianta 
a Assembleia, o Congresso Nacional, a prefeitura intervir, a situação 
acabou. Não estão fazendo nada! Estão deixando o tempo passar. 
Ninguém se manifesta, ninguém luta e aí deixa tudo do jeito que está. 
Lamentamos profundamente.
 Eu peço a todos os Parlamentares, aos Vereadores, Senadores 
da República, Deputados Federais e a sociedade para nos unirmos, vamos 
usar os meios de comunicação e fazer um movimento, porque depois que 
a escuridão chegar, nem para estarmos aqui vai ter condições,  a não ser 
com luz de vela ou luz de celular. A iniciativa tem de partir de todo o 
Estado de Roraima. Muito obrigado!
 O Senhor Deputado Jorge Everton pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, se eu ouvi direito, eu acho que foi lido no expediente 
que há um relatório do Ministério Público de Contas pedindo a cassação 
da Governadora? Eu não sei se entendi direito. Se for isso, eu pediria 
a Vossa Excelência que solicitasse a leitura detalhada desse documento 
para que todos os presentes possam tomar conhecimento do que se trata, 
para que possamos adotar as medidas necessárias referente a esse pedido. 
Se o Ministério Público de Contas fez esse pedido, por ser um órgão 
íntegro e fiscal da lei, ele deve ter feito fundamentado em algo ilegal que 
a Governadora tem praticado. Então, eu acho importante que a leitura seja 
feita por completo. 
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Acatada a Questão de 
Ordem do Deputado Jorge Everton.
 Anuncio para pauta da Ordem do dia, discussão e votação, 
em turno único, do Projeto de Lei nº 030/15, que “Altera e acrescenta 
dispositivos na Lei nº 832, de 29 de dezembro de 2011, e dá outras 
providências”(PCCR- DO IPER); e da Proposta de Moção de Pesar nº 
018/15 aos familiares da Senhora Maria Dilmar Paulino, de autoria de 
vários Deputados. 
 Suspendo a Sessão pelo tempo necessário para que as 
Comissões em conjunto possam analisar e emitir Parecer ao Projeto de 
Lei nº 030/15. 
 Reaberta a Sessão
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Havendo quórum 
regimental, dou por reaberta a Sessão.
 O Senhor Deputado Naldo da Loteria pede Questão de Ordem 
– Em virtude do horário, por já passar das 12 horas, peço a prorrogação da 
Sessão pelo tempo necessário para analisar as matérias.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Acato o 
Requerimento Verbal do Senhor Deputado Naldo da Loteria. Fica 
prorrogada a Sessão por mais uma hora. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário, Deputado Naldo da 
Loteria, proceder à leitura da Proposta de Moção de Pesar nº 018/15 
aos familiares da Senhora Maria Dilmar Paulino, de autoria de vários 
Deputados. 
 O Senhor Deputado Jorge Everton pede Questão de Ordem 
– Inicialmente, eu quero lamentar a manobra da base do governo em 
obstruir a votação da comissão. Eu solicitei que fosse feita a leitura da 
denúncia do Ministério Público de Contas, pois a lei assim o exige, que 
ela seja feita na íntegra. E mesmo que demore, faz-se necessário para 
evitar depois qualquer vício que possa ser alegado, já que eles estão 
usando de manobras para evitar que a gente atue no parlamento.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Foi acatada a 
Questão de Ordem de Vossa Excelência e, tão logo nós deliberemos as 
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encaminhadas, porque foi criada aqui uma figura difícil de entender, tem 
o Líder do Governo e tem dois blocos dentro do Governo, para que depois 
não tenha questionamentos. Solicito que este encaminhamento seja feito 
através do líder do governo, juntamente com o líder de cada bloco.
 O Senhor Deputado George Melo pede Questão de Ordem – O 
meu bloco já decidiu: Deputados Jorge Everton, Marcelo Cabral, Jânio 
Xingú e Coronel Chagas. Está decidido.
 O Senhor Deputado JânioXingú pede Questão de Ordem 
– Não estou conseguindo entender. O Senhor diz para obedecermos o 
Regimento e a Lei diz que o rito é por uma lei única que não obedece nem 
o Regimento e nem a Constituição do Estado. Isso foi o que mencionou 
o Deputado Jorge Everton quando o Deputado Mecias pediu para oficiar. 
Diante do que falou o Deputado Jorge Everton, eu entendo que não se 
deve nem falar mais em Regimento nem em Constituição Estadual.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Deputado Xingú, 
está previsto no nosso Regimento Interno, entretanto a própria Lei 1079 e 
decisões do STF remetem à Lei 1079 que estabelece a proporcionalidade. 
Como se trata de um processo que se instaura, ainda mais com 
denúncias graves, são 8 itens de indícios de responsabilidade imputados 
à Governadora do Estado e à Chefe da Casa Civil, temos que fazer as 
coisas formalmente, não podemos fazer essas indicações verbalmente. 
Então, vamos formalizar para que amanhã ou depois o processo não seja 
questionado na justiça, porque não cumprimos uma formalidade necessária 
e legal. Um dia a mais ou a menos não vai atrapalhar o andamento do 
processo. Determino à Secretaria Legislativa que providencie ofícios ao 
líder do G-14, para que formalize, através de documento, a indicação 
dos nomes; ao líder do governo para que juntamente com os blocos que 
compõem a base do governo façam a indicação; ao líder do G-6 e ao líder 
do G-3 para que sejam expedidos esses quatro documentos e que eles, 
no prazo regimental, indiquem os nomes para que possamos votar em 
plenário esses nomes com a presença de todos os Deputados. Tem mais 
alguma objeção por parte dos líderes?
 O Senhor Deputado Jorge Everton pede Questão de Ordem – 
Não há o que se falar em Regimento nem em prazo regimental, a lei tem 
seu processo próprio e não se fala em Regimento porque o STF tem uma 
decisão que o próprio Procurador colocou nos autos de 2015, dizendo que 
não se obedece o Regimento Interno e nem a Constituição Estadual.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, eu tenho a impressão de que aqui ainda somos a 
Assembleia Legislativa formada por 24 Deputados. Esta Casa tem um 
Regimento que ordena a função legislativa desta Casa e não podemos 
fugir dele, por maior que seja a Lei é o Regimento Interno que comanda 
as ações da Assembleia Legislativa.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Senhores Deputados, 
o rito que se refere é de como funcionará a comissão após sua eleição e 
instalação. No tocante à formação da comissão, temos que observar o 
que já é praxe nesta Casa. Vamos formalizar as lideranças e elas irão 
responder indicando os nomes. Essa documentação fará parte dos autos. 
Nós iremos formalizar ainda hoje e, até amanhã precisamos que esses 
documentos sejam protocolados, porque a Lei nº 1079 estabelece que 
depois de lido em plenário, a comissão deverá se reunir em 48 horas.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Requerimento assinado por 09 Deputados desta Casa, solicitando 
a abertura de CPI para análise e apuração dos fatos constantes dos 
documentos anexos, ocorridos no período de 2011/2014 na Secretaria 
Estadual de Educação.
 O Senhor Primeiro-Secretário (Izaias Maia) – (Lido o 
Requerimento).
 O Senhor Deputado Brito Bezerra pede Questão de Ordem – 
Como ainda não há nenhuma CPI aberta, essa CPI seria apensada a CPI 
que o blocão pediu. Vamos analisar as duas gestões juntas.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Os dois 
Requerimentos serão encaminhados à Assessoria Jurídica para ver 
se preenchem os requisitos necessários. Se os dois ultrapassarem essa 
análise, eles serão submetidos ao plenário e o plenário irá decidir se será 
feito nos moldes propostos.
 O Senhor Deputado George Melo pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, nós entendemos que essa ação do bloco governista 
é somente para tumultuar e não dará em nada, mas não iremos entrar 
nessa. Então, que eles façam uma CPI e nós outra. Se eles tiverem votos 
aprovarão, se não, reprovarão. Não iremos juntar.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, o Governo passado acabou quando a Governadora 
tomou posse. Se formos investigar o Governo anterior, são 4 anos de 
Governo, a CPI tem 3 meses de vigência e não vai nem chegar neste 
Governo, que é o Governo que esta sendo denunciado pelo Ministério 

Era só para que as pessoas tivessem conhecimento.
 O Senhor Primeiro-Secretário (Izaias Maia) – (Lido o Ofício 
nº 145, de 14/09/15, de autoria do Ministério Público de Contas, que 
encaminha representação formal contra a Governadora do Estado de 
Roraima e a Secretária-Chefe da Casa Civil, pela prática de crime de 
responsabilidade).
 O Senhor Deputado Jorge Everton pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, eu ouvi atentamente a denúncia e gostaria de 
parabenizar o Ministério Público de Contas por não simplesmente 
apresentar uma denúncia ao vento. O que eu senti nessa denúncia é que 
foi feito um processo de investigação de cada denúncia que fizemos aqui, 
em Plenário. Eu relacionei aqui as denúncias que fizemos em Plenário, 
que foi a questão de ter sido criado um cargo em benefício do Senhor 
Neudo Campos, denunciamos o nepotismo, as empresas de Manaus 
contratadas por aproximadamente 60 milhões, a questão do Pizollati, a 
questão da Delegacia Geral que, como bem falou o Promotor, nem vou 
entrar no mérito, pois houve um desrespeito à Constituição e é um crime 
de responsabilidade configurado e a questão do FUNDEB. O Ministério 
Público de Contas está fazendo o seu papel. Nós estávamos em comissão 
analisando outro fato que não foi encaminhado pelo Ministério Público 
de Contas, mas já foi encaminhado pelo próprio Tribunal de Contas, ou 
seja, nós também assinamos a CPI da Educação. São fatos oriundos tanto 
da Assembleia, quanto do Tribunal de Contas e do Ministério Público 
de Contas, porque nós não podemos ser omissos. Nós precisamos dar 
as respostas que a sociedade precisa. Não estou aqui alegando questões 
políticas e sim fatos imorais e criminosos que estão sendo praticados 
por este Governo e investigados pelos órgãos de controle. Portanto, eu 
peço, na minha Questão de Ordem, que o Senhor obedeça o rito da Lei 
nº 1.079, que acredito que o Senhor é conhecedor, e dê andamento a 
essa investigação. Peço que o Senhor possa eleger a comissão que irá 
dar prosseguimento, porque não podemos mais aceitar que os crimes 
sejam praticados e fiquem impunes. O nosso Estado não aguenta mais, 
precisamos tomar providências. Muito obrigado.  
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Comunico aos 
Senhores Deputados que, de acordo com os líderes, os blocos indicaram 
nomes para compor a Comissão Especial que vai analisar essas denúncias. 
Consulto agora o líder do G14 e o líder do bloco da base do Governo, 
composto por nove Deputados, para que nós possamos fazer a votação 
dos Deputados que irão compor essa Comissão.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus pede Questão de Ordem - 
Senhor Presidente, eu sou líder do bloco G6 e gostaria de ser comunicado 
formalmente, como manda o Regimento Interno.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) - O Deputado Brito, 
indicou, representando os dois blocos, mas se Vossa Excelência assim o 
quer, nós faremos a comunicação.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio pede Questão de Ordem 
- Senhor Presidente, o G3, do qual sou líder, pede o mesmo procedimento.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Os dois blocos estão 
aqui, representados na Casa, pelo líder do Governo, Deputado Brito. 
Porém, quando é para uma situação é o líder quem indica, quando é para 
outra situação, aí os dois líderes adjuntos...
 O Senhor Deputado Jorge Everton pede Questão de Ordem - 
Senhor Presidente, só para lembrar que, inclusive, nessa denúncia consta, 
e o próprio procurador falou, que numa decisão do STF não se obedece o 
Regimento no tramite desse processo, ou seja, esse processo não segue o 
Regimento e nem a Constituição Estadual, ele segue o que está escrito na 
lei, e a lei não faculta esse prazo. O artigo 19 diz:“recebida a denúncia, 
será lida no dia seguinte da Sessão e despachada à uma Comissão especial 
eleita, da qual participe respeitada proporção”. Então, ele não fala em 
pedir prazo e nem Regimento Interno, e o próprio STF já decidiu que vale 
é o que está na lei e não no Regimento e nem na Constituição Estadual. 
Peço que seja respeitada a lei e que o G14 indique os nomes, bem como 
os outros blocos indiquem os nomes e monte a comissão eleita, para que 
possamos dar andamento nesse processo que foi solicitado pelo Ministério 
Público de Contas.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Informo ao Plenário 
que esse tipo de manifestação não é permitida aqui.
 Vamos formalizar aos blocos para que eles indiquem os nomes, 
dentro da proporcionalidade, lembrando que a Comissão será composta 
por 7 Deputados, observada a proporcionalidade. O Bloco G14, liderado 
pelo Deputado George Melo, terá dentro da proporcionalidade 4 vagas, o 
bloco liderado pelo Deputado Mecias de Jesus terá o direito da indicação 
de dois Deputados e o bloco liderado pelo Deputado Sampaio terá a 
indicação de um nome. Então, vamos formalizar. Determino à Secretaria 
Legislativa que providencie isso para que, dentro do prazo regimental, as 
lideranças, assinadas pelos líderes do bloco e da base do governo, sejam 
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a população contra um governo que tem trabalhado diuturnamente para 
resolver os problemas do povo. Obrigado.
 O Senhor Deputado Izaias Maia – O Deputado Brito levantou 
agora um assunto importante quando disse que existem muitas coisas às 
escondidas que o povo não sabe. É só a gente falar para o povo na hora 
certa, Deputado, o que realmente está escondido e que o povo poderá 
saber. Essa é uma grande oportunidade do governo falar o que sabe 
também. Então, que seja feito esse esclarecimento e, com relação a nossa 
Casa Legislativa, que a verdade seja dita. Obrigado.
 O Senhor Deputado George Melo – Presidente, já ouvi as 
pessoas dizerem que os melhores cobradores são os piores pagadores. 
Na gestão passada, tudo aqui era motivo de democracia. Isso aqui é 
democracia, isso é parlamento, o lugar legítimo das pessoas reivindicarem 
seus direitos. As pessoas devem criar o hábito de reivindicarem seus 
direitos e quando isso era feito lá atrás, eu entendia, porque as pessoas 
quando vinham aqui reivindicar, eu tinha que ouvi-las. Não adianta você 
se fazer de moco, porque quanto mais moco fica, mais essa Assembleia 
colocará CPI, porque nós vamos ouvir a população. Está de parabéns 
este Estado, porque hoje há democracia e as portas estão abertas para 
a educação, para a saúde, para todo o servidor e para cada morador do 
Estado. Aqui é o lugar legítimo para reivindicar sim.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Não havendo mais 
nenhum Deputado que deseje fazer uso da palavra no Expediente de 
Explicações Pessoais e, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada 
a presente Sessão e convoco outra para o dia 16 de setembro, à hora 
regimental. 
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Angela A. Portela, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Coronel 
Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Francisco Mozart, 
Gabriel Picanço, George Melo, Izaias 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: 16/09/2015

DAS COMISSÕES
SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES 
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
COMISSÃO ESPECIAL EXTERNA CRIADA NOS TERMOS DA 
RESOLUÇÃO Nº 043/15.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/15
 Convocamos os Senhores Parlamentares, Membros desta 
Comissão Especial Externa: Coronel Chagas, Vice-Presidente; Aurelina 
Medeiros, Relatora; Chico Guerra e Gabriel Picanço, Membros, para 
reunião extraordinária desta Comissão, que ocorrerá no dia 06/10/15, 
às 15h, na Sala de Reuniões nos altos do Plenário Deputada Noêmia 
Basto Amazonas, para arguição da Senhora Isabella de Almeida Dias 
Santos, indicada pela Chefe do Poder Executivo, para exercer o cargo de 
Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima-IPEM, 
conforme Mensagem Governamental nº 037, de 28 de agosto de 2015.
 Sala das Sessões, 01 de outubro de 2015

George Melo
Presidente da Comissão

SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
COMISSÃO ESPECIAL EXTERNA, CRIADA NOS TERMOS DA 
RESOLUÇÃO Nº 039/14.

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

 Aos vinte e Nove dias do mês de setembro do ano de dois 
mil e quinze, deixou de se reunir a Comissão Especial Externa criada 
por meio, Resolução nº 039. A reunião em referência foi convocada nos 
termos do Edital nº 001/15, expedido no dia 24 de Setembro do corrente,  
para Reunião Extraordinária, no dia 29 de setembro, às 15h, na sala de 
Reuniões, para a sabatina do Senhor João Pereira Barbosa, indicado ao 
Cargo de Presidente da Junta Comercial do Estado de Roraima JUNCER. 
No entanto, o Senhor Presidente constatando a ausência de “quorum”, não 
realizou a reunião. É, para constar eu, Diarraira Soares Carvalho lavrei o 
presente Termo que será assinado pelo Senhor presidente e encaminhado 
a publicação

Marcelo Cabral
Presidente da Comissão.

Público. Estamos fazendo uma CPI para ver o que está acontecendo com 
o dinheiro dos professores. Temos que investigar o Governo em vigência.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Vamos deixar para 
discutir a matéria quando voltar ao plenário.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio pede Questão de Ordem 
– Temos muito que apurar do Governo anterior, inclusive, as mazelas que 
o Governo atual diz que boa parte delas é por conta do Governo anterior. 
Gostaria que, onde foi lido aberta nova CPI, e eu assinei inclusive com 
esse propósito, que seja apensado. Se a Assessoria Jurídica vai apensar ou 
não é outra questão, mas que se leia onde está escrito nova CPI, apensado 
as denúncias que já foram feitas tanto na atual gestão, como na gestão 
de 2011/2014. Esse é o nosso pedido, gostaria de solicitar a correção do 
texto, Senhor Presidente. 
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Acho que Vossas 
Excelências precisam emendar o Requerimento. Poderão fazê-lo e 
apresentar amanhã, nada vai obstar o objeto para que conste nos autos a 
redação que os Senhores realmente desejam. Então, o fato de apresentar 
amanhã não irá atrapalhar o trâmite dessa questão.
 O Senhor Deputado Izaias Maia pede Questão de Ordem - 
Senhor Presidente, tem um ditado popular que diz: “quem não deve, não 
teme.” Pode ser do passado, presente, futuro, daqui a cem a nos, acabou a 
conversa. Se desviaram ou não, pode ser no passado, presente ou futuro, 
a justiça vai em cima, mete na cadeia e acabou a conversa, resolvido o 
problema.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Não havendo mais 
matéria para a Ordem do Dia, passamos para o Expediente de Explicações 
Pessoais.
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Senhor Presidente, 
ressalto que ninguém aqui está se opondo a fazer nenhuma investigação 
ou CPI de qualquer governo, mas, Deputado Izaias, temos que ter a cautela 
para não acontecer, nos próximos dias e meses, o que vimos acontecer 
aqui, a base do Governo obstruindo e tentando atrapalhar o andamento dos 
processos. A minha preocupação é só essa. Eu não estou preocupado com o 
resultado da investigação, até mesmo porque, como Delegado, já coloquei 
muito bandido na cadeia. Acho que quem rouba tem que ir para a cadeia, 
onde já deveria estar o Senhor Neudo Campos de tantos processos que ele 
tem, porque se ele já estivesse preso, a sensação de impunidade já teria 
acabado neste Estado e não estava se fazendo hoje, os costumes que eles 
estão praticando desde o passado. A minha única preocupação é que quer 
fazer CPI do governo passado, que faça separado, não venha atrapalhar o 
andamento dessa, porque a educação não aguenta mais esse descaso. Eu, 
que não era Deputado na legislatura passada, não tenho culpa se eles não 
fizeram. Acho que temos que fazer agora, nesse Governo, para que depois 
não sejamos responsabilizados no futuro por omissão, porque isso eu não 
vou aceitar. Com relação ao dia de hoje, fico feliz em ver que esta Casa tem 
andado junto com os órgãos de controle, na mesma direção. Nós estamos, 
através desta Mesa Diretora, conduzindo os trabalhos com independência 
e espero que não haja nenhum tipo de influência externa de governo ou de 
quem quer que seja, para que a gente possa trazer à tona a verdade dos fatos 
e punir quem merecer ser punido. Lógico, temos que respeitar o processo e 
isso eu defendo, mas respeitar o processo sem obstrução e sem atrapalhar 
o andamento dos fatos. Portanto, espero que amanhã a gente já monte essa 
comissão e comece a trabalhar. Muito obrigado.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Senhor Presidente, fico 
admirado ao ver esta Casa Legislativa se manifestar de maneira muito 
enfática em favor dessa CPI, enquanto no governo passado surrupiou o 
Estado em todos os moldes e esta Casa omissa estava e omissa ficou. 
Venderam as terras públicas do nosso Estado e propomos a CPI das Terras 
aqui, mas nunca foi instalada, nunca sequer foi discutida. Eu gostaria, 
Senhor Presidente, de dizer ao Deputado Jorge Everton que ainda não era 
Deputado, era Delegado, que se Vossa Excelência tivesse sido provocado 
como delegado, iria faltar cadeia para colocar o Governo anterior, pois 
muitos dos secretários que lá estavam, do primeiro e segundo escalão, 
sim, roubaram e surrupiaram esse Estado. Vossa Excelência iria ter 
muito trabalho porque ali sim, roubaram Roraima, por isso e todas essas 
pessoas que aqui estão sofrem as consequências do Governo passado. 
Quero concluir, Senhor Presidente, dizendo que não é transformando 
esta Casa em um circo, em uma Casa em que os Deputados possam agir 
como atores, insuflando o povo, que nós vamos resolver as coisas do 
Estado. O povo que aqui está não sabe da missa um terço, não sabe o do 
que está acontecendo. Essa história de CPI, essa história de afastamento 
de governo tem um pano de fundo muito diferente do que as pessoas 
imaginam. O pano de fundo é outro e se nós evoluirmos isso, vamos ter 
o tempo e a hora certa de esclarecermos os fatos. Presidente, esta é uma 
Casa onde nós devemos ter respeito e responsabilidade, votarmos projetos 
e discutirmos proposições que atendam a população e que não insuflem 
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