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ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2441ª SESSÃO, EM 13 DE OUTUBRO DE 2015.

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

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER 
RENIER

 Às nove horas do dia treze de outubro de dois mil e 
quinze, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda 
milésima quadringentésima quadragésima primeira 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 Naldo Da Loteria– O 
Expediente consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS: 
 - Indicação s/nº, de 07/10/15, do Deputado Zé Galeto, 
solicitando ao Governo do Estado conclusão das 4 (quatro) 
cabeceiras de 2 (duas) pontes sobre o Rio Cachorro, localizadas 
entre as Vicinais 1 e 5 de Confiança 3, Município de Cantá – RR;
 - Indicação s/nº, de 07/10/15, do Deputado Zé Galeto, 
solicitando que o Governo do Estado cobre providências 
dos órgãos competentes quanto à execução dos serviços de 
implantação e pavimentação da Rodovia BR-432/RR, subtrecho 
Vila Central (KM 167,60) X, Município de Cantá (KM 193,30); 
 - Indicação s/nº, de 09/10/15, de autoria da Deputada 
Aurelina Medeiros, solicitando ao Governo do Estado reforma 
do Ginásio Poliesportivo Mané Garrincha, localizado na sede do 
Município de Bonfim; 
 - Indicação s/nº, de 09/10/15, de autoria da Deputada 
Aurelina Medeiros ao Governo do Estado, solicitando reforma e 
equipamentos o Hospital Pedro Alves Rodrigues, localizado na 
sede do Município de Bonfim;
 - Projeto de Lei s/nº, de 30/09/15, de autoria da 
Deputada Aurelina Medeiros, que “institui a Semana de 
Conscientização e Proteção dos Direitos dos Animais no Estado 
de Roraima, e dá outras providências”;
 - Projeto de Lei s/nº, de 30/09/15, de autoria da 
Deputada Aurelina Medeiros, que “institui a Semana Estadual de 
Conscientização sobre o uso de Equipamentos de Segurança por 
Motociclistas, no âmbito do Estado de Roraima”;
 - Projeto de Lei s/nº, de 30/09/15, de autoria da Deputada 
Aurelina Medeiros, que “dispõe sobre o reconhecimento, como 
manifestação cultural, da música e dos eventos gospel no Estado 
de Roraima e dá outras providências”; 
 - Projeto de Lei s/nº, de 30/09/15, de autoria da 
Deputada Aurelina Medeiros, que “insere apresentação de 
bandas e fanfarras escolares nos atos ou solenidades oficiais do 
Estado de Roraima”;
 - Projeto de Lei s/nº, de 30/09/15, de autoria da Deputada 
Aurelina Medeiros, que “cria o Programa de Treinamento de 
Segurança contra Incêndio e Controle de Pânico nas Escolas 
Públicas do Estado de Roraima, e dá outras providências”; 
 - Proposta de Moção de Apoio s/nº, de 07/10/15, de 
autoria do Deputado Soldado Sampaio e demais membros desta 
Casa, ao povo e à nação cubana, a qual amarga 54 anos de 
bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos EUA, 
desde 1961;
 - Requerimento s/nº, de 07/10/15, do Deputado Oleno 
Matos, solicitando a retirada do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 028/15 da Ordem do Dia 08/10/15, proposição que aprova 
o nome do Senhor Carlos Fabrício Ortmeier Ratacheski para 

ATOS ADMINISTRATIVOS
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 0293/2015-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE
Art. 1º Conceder os 15 (quinze) dias restantes do usufruto das 

férias da servidora FABIANE MOURA FERREIRA, matrícula 15777, no 
período de 03/11/2015 a 17/11/2015, referentes ao exercício de 2015.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 20 de outubro de 2015.

Deputado Jalser Renier Padilha 
Presidente

Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra
1º Secretário

Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0294/2015-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE
Art. 1º Conceder os 10 (dez) dias restantes do usufruto das 

férias da servidora IRAYMA URSULA ALMEIDA DE AMORIM, 
matrícula 15787, no período de 03/11/2015 a 12/11/2015, referentes ao 
exercício de 2015.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 20 de outubro de 2015.

Deputado Jalser Renier Padilha 
Presidente

Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra
1º Secretário

Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0295/2015-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, 
de conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE
Art. 1º Suspender o usufruto dos 15 (quinze) dias restantes 

das férias da servidora ALESSANDRA EVELIM BORGES, matrícula 
14000, programadas para o período de 03/11/2015 a 17/11/2015, referentes 
ao exercício de 2015, as quais foram concedidas através da resolução n° 
0185/2015 – GDP, publicada no Diário da ALE n° 2107 de 07/08/2015.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 26 de outubro 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 429/2015
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 MARCELO MOTA DE MACEDO para viajar com destino a 
cidade de Brasília-DF, no período de 28.10 a 29.10.2015, com a finalidade 
de tratar de assuntos inerentes às atividades parlamentares.

                Palácio Antônio Martins, 26 de Outubro 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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para fazermos uso do bom senso e votarmos a favor do nome do 
Doutor Carlos Fabrício para o cargo de Defensor Público Geral. 
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Não havendo 
mais quem queira discutir, coloco em votação a matéria. A 
votação será secreta e eletrônica, lembrando que o Senhor Carlos 
Fabrício precisa de 13 votos favoráveis para continuar à frente 
da Defensoria Pública. 
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Quero orientar 
para que a bancada do Governo vote favorável. 
 O Senhor Deputado George Melo – A liderança do 
G-14 pede que vote não. 
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Eu só queria 
apresentar para os Senhores Deputados que o Regimento Interno 
da Assembleia, em votações secretas, eu não lembro do artigo, 
mas é de meu conhecimento que em votações secretas cabe 
orientação pela bancada para a votação. 
 Solicito ao Departamento Técnico desta Casa que 
libere o painel para a votação. 
 Encerrada a votação. Solicito ao Senhor Primeiro-
Secretário que informe o resultado da votação.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – 
Senhor Presidente, 12 Deputados votaram sim e 12 Deputados 
votaram não. 
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Declaro rejeitado 
o nome do Senhor Carlos Fabrício pela segunda vez nesta Casa. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que faça a 
leitura do parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 011/15. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – 
Lido o parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 011/15.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 011/15. 
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Bom-dia, Senhor 
Presidente. Queria saudar a Casa e a todas as pessoas que nos 
prestigiam hoje. Peço permissão para ler a nota de apoio do 
Sindicato do DETRAN, pois eu achei muito interessante. Eu 
conheço os servidores do DETRAN, sei da competência e da 
dedicação deles ao trabalho. E se eles redigiram esse documento, 
é porque é verdade o que consta no papel. Em respeito aos 
servidores do DETRAN, eu gostaria que Vossa Excelência me 
permitisse ler esta nota de apoio. 
 O Sindicato dos Servidores do DETRAN vem a público 
manifestar apoio à aprovação da indicação do nome do Senhor 
Jucelino Kubitschek Pereira para presidência da autarquia 
estadual de trânsito de Roraima. Em quase 8 meses a frente do 
DETRAN, o Senhor Juscelino Kubistschek tem demonstrado 
competência e capacidade de gestão, pautando sua atuação com 
democracia, transparência e responsabilidade, buscando uma 
gestão participativa, refletindo desse modo a maior valorização 
dos servidores. Ele deu posse aos novos concursados, tem 
desenvolvido projeto de reestruturação física e de pessoal, 
proporcionando aumento das ações de educação para o trânsito 
e a reeducação dos indicadores dos acidentes dentro da capital e 
no interior do nosso Estado.
 Enfim, ações e projetos que precisam de efetividade e 
continuidade. Diante disso, solicitamos o apoio dos Deputados 
Estaduais de Roraima para que, sensíveis as demandas na 
melhoria dos serviços sociais, na qualidade de serviços públicos, 
aprovem a indicação do nome do gestor para a Presidência do 
DETRAN.
 Esse é o documento feito pelo Sindicato dos Servidores 
do DETRAN. Em respeito a eles, Presidente, eu não tenho 
intimidade e não conheço o Senhor Juscelino Kubistschek, mas 
se os servidores acham que é melhor para o departamento, peço 
aos colegas que votem favoráveis pela aprovação.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Eu gostaria 
de, com o mesmo pensamento do Deputado Jorge Everton, me 
dirigir à categoria e também pedir aos Deputados Estaduais 
que respeitem a história do Doutor Juscelino Kubistschek, 
até porque, o irmão dele já foi Deputado Estadual nesta Casa, 
convivi com ele por um mandato e sei da responsabilidade com 
sua família, sei da boa relação que ele tem, sobretudo o respeito 
que ele tem com aquela instituição. E, no mesmo pensamento do 
Deputado Jorge Everton, peço também aos Senhores Deputados 
que votem favorável ao nome do Senhor Juscelino Kubistschek.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas – Senhor 
Presidente, também me alio ao pensamento do Deputado Jorge 

exercer o cargo de Defensor Público do Estado; 
 - Requerimento nº 01, de 09/10/15, do Deputado Oleno 
Matos, requerendo cópia integral do processo referente ao 
Projeto de Decreto Legislativo nº 028/15.
 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 – Não 
há orador inscrito para o Grande Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Não havendo 
orador para o Grande Expediente, passamos a Ordem do Dia, 
com a discussão e votação, em turno único, da Moção de Pesar, 
de autoria do Deputado Jalser Renier, pelo falecimento do 
empresário Gilberto Araújo Sobrinho, ocorrido no dia 10 de 
outubro de 2015, no Hospital Geral desta Capital.
 Em discussão a Moção de Pesar. Não havendo quem 
queira discuti-la, em votação. A votação será simbólica. Os 
Deputados que concordam permaneçam como estão. Dou por 
aprovada a Moção de Pesar.
 De acordo com o artigo 23 do Regimento Interno desta 
Casa, compete ao Presidente desta instituição colocar matérias 
na pauta da Ordem do Dia. Quando estiverem aptas a serem 
votadas, a Mesa Diretora fará uma reunião e resolveu colocar 
novamente em votação o nome do Senhor Fabrício, em resposta 
ao Requerimento do Senhor Deputado Oleno, uma vez que os 
Senhores Deputados tomaram conhecimento desde a última 
Sessão, quando foi anunciado e aprovado em Ata nesta manhã 
por unanimidade dos Senhores Deputados.
 O Senhor Deputado Oleno Matos pede Questão de 
Ordem – Senhor Presidente, será mantida a Ordem do Dia com 
todos os projetos apresentados?
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Será mantida a 
Ordem do Dia.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
leitura da Resolução nº 047/15 que anula a votação constante 
da indicação do nome do Senhor Carlos Fabrício Ortmeier 
Ratacheski, ocorrido no dia 30 de setembro de 2015, e dá outras 
providências. A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do 
Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o artigo 20, capítulo 1, inciso 14 e alíneas 
“a” e “b”, do inciso 17, todos do Regimento Interno deste 
Poder, resolve tornar nula a votação da indicação do nome do 
Senhor Carlos Fabrício Ortmeier Ratacheski, ocorrido no dia 
30 de setembro de 2015, conforme Mensagem Governamental 
nº 039/15, para evitar questionamentos sobre a legalidade e 
constitucionalidade da mencionada votação. Determina que 
o setor competente inclua a proposição na Ordem do Dia da 
Sessão Ordinária do dia 08 do corrente mês e quantas vezes 
forem necessárias, até que seja intimada a deliberação, sendo 
informado também aos gabinetes dos Senhores Parlamentares 
por meio da assessoria e departamento técnico desta Casa.
 Esta foi à publicação no Diário Oficial desta Casa. 
Agora, vamos evoluir para a votação. Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à leitura do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 028/15, que indica o nome do Senhor Carlos 
Fabrício Ortmeier Ratacheski para exercer o cargo de Defensor 
Público Geral do Estado de Roraima.
 Lembrando aos Senhores Deputados que qualquer tido 
de adiamento de discussão ou votação irei submeter à decisão do 
plenário.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido 
o Parecer da Comissão Especial Externa criada para analisar o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 028/15.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 028/15.
 O Senhor Deputado Oleno Matos – Senhor Presidente, 
gostaria de esclarecer que fui o Relator desta comissão, composta 
por 7 membros indicados pelas lideranças, na oportunidade da 
aprovação do Doutor Fabrício. Quero deixar registrado que seu 
nome foi aprovado por unanimidade, por tudo que ele apresentou 
na sabatina, pelo seu currículo, pela sua história dentro da 
instituição e, principalmente, pelo anseio da categoria. Ele foi o 
único candidato que obteve mais de 50% dos votos, ou seja, mais 
de 80% dos votos, sendo que o segundo e o terceiro colocados 
sequer obtiveram 40% dos votos. Gostaria de pedir aos colegas 
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que tenhamos matéria de nosso interesse para ser votada depois, 
senão vamos ficar nesse bypass que parece coisa de criança. A 
situação vai com boa intenção e cai no buraco. Portanto, deixo 
a minha indignação por não ter uma pessoa competente no 
DETRAN. 
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Quero aqui me 
juntar a Vossa Excelência, mas entendo que o Parlamento é 
democrático. Existia um acordo da situação e da oposição para 
a aprovação do nome do Doutor Juscelino. Isso ficou bem claro. 
Quero dizer à sociedade que a Governadora não perca tempo 
em enviar outro nome, porque nós vamos reprovar enquanto o 
nome do Senhor Juscelino não completar um ano, para que ele 
volte ao seu ponto no DETRAN, porque isso é um desrespeito 
à Assembleia, à democracia, ao bom senso, ao cidadão que zela 
pelo serviço público e trabalha com dignidade. Eu entendo que 
acordo de bancada deva ser cumprido. Não precisa ser cumprido 
se não tiver conversado, mas se tiver conversado, precisa ser 
cumprido. Por isso é que o Poder Legislativo, o Senado Federal, 
a Câmara dos Deputados, a classe política brasileira vem tendo 
um desgaste pela opinião pública, por causa desses atos e dessas 
ações.
 O Senhor Deputado Odilon Filho – Senhor Presidente, 
quero só esclarecer que se alguém da base do Governo não votou 
“sim”, não foi eu, porque eu votei sim por conhecer o Senhor 
Juscelino e o potencial dele, bem como a qualidade que ele tem 
como gestor.  Então, votei “sim”, quero deixar isso bem claro.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas– Presidente, 
era também para lamentar o resultado dessa votação, pois o 
Senhor Juscelino vem fazendo um grande trabalho. Além da sua 
competência, o que marcava sua gestão era a sua humildade, 
sua simplicidade no trato com todas as pessoas, por isso, vemos 
referências elogiosas, não só da sociedade, como dos próprios 
servidores do DETRAN. Então, lamentamos muito e o Estado 
perde, perde com isso. Nós sabemos o sentimento que há dentro do 
G-14, como de fato houve, pela aprovação do nome dele. Enfim, 
quero informar a todos os Deputados dizendo que expedimos 
Ofício Circular, no âmbito da Comissão de orçamento, abrindo 
prazo para apresentação de emendas tanto para a LOA como para 
o PPA. O prazo começa hoje e se estende até o dia 22 deste mês. 
Era isso, Senhor Presidente.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Senhor 
Presidente, o nome do Senhor Juscelino está nesta Casa há 
dez meses para ser apreciado, mas, com esse vota hoje, vota 
amanhã, se extrapolou todos os prazos. O Governo tem o seu 
posicionamento muito claro, se tem entendimento com A ou 
com B, o Governo resolve isso de maneira interna, não precisa 
usar sua base. Nós sentamos com o Senhor Juscelino na sala do 
Deputado Oleno e fechamos acordo. Se um ou outro Deputado 
não votou, mas tinha uma orientação clara, inclusive, o próprio 
Líder do Governo orientou a votação, que nem cabia orientação, 
assim como, também, o líder o G14 votou pela orientação que 
nem cabia. Aí me espanta tentar jogar essa carapuça em cima da 
base do Governo. E por que não aprovamos o nome do Senhor 
Fabrício que também foi orientação do Governo, foi pedido do 
Governo? Foi 12 a 12, assim como também foi com o Senhor 
Juscelino. Agora, tentar jogar isso para cima da base, preocupa-
me esse posicionamento. Eu pelo menos tenho tranquilidade para 
votar, quando digo que voto sim , voto sim, e quando digo não, 
voto não. Isso eu converso junto ao Governo, aqui junto ao meu 
líder, junto a nossa bancada. Então não aceito, de forma alguma, 
em relação ao meu voto referente às matéria, qualquer tipo de 
dúvida. Era isso, Senhor Presidente.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus – Senhor 
Presidente, eu acho temeroso a forma como está sendo conduzida 
as palavras, dando a entender que sabem quem votou contra e 
quem votou a favor. No meu entendimento, a votação é secreta e 
aí já que tem essa dúvida. Quero requerer a Vossa Excelência que 
anule as duas votações, pois já que Vossa Excelência e a bancada 
de oposição sabem quem votou contra, então foi quebrado o 
sigilo do voto. Então, quero requerer que anule a votação do Dr. 
Fabrício e a votação do Dr. Juscelino para que seja feita uma 
nova votação nesta casa. Nós temos que ter respeito pelos votos 
dos colegas aqui. Quem foi que viu eu votar, quem sabe minha 
senha? Não autorizei ninguém votar por mim. Não pode ser dessa 
forma. Nós temos um Regimento Interno claro e objetivo e temos 
que ter respeito uns pelos outros. O Dr. Fabrício teve doze votos, 

Everton e ao de Vossa Excelência. Eu estou acompanhado o 
trabalho por ser da área de segurança do Doutor Juscelino 
Kubistschek, e estou vendo resultados. Da mesma forma, 
deixo aqui expressa a minha satisfação diante dos resultados 
alcançados e também peço aos companheiros que votem “sim” 
pela aprovação do nome do doutor Juscelino Kubistschek.
 O Senhor Deputado Oleno Matos – Senhor Presidente, 
fui relator do projeto na Comissão. O doutor Juscelino Kubistschek 
apresentou todos os requisitos durante os questionamentos, já 
está há um bom tempo à frente do DETRAN e a manifestação 
dos servidores só colabora com o entendimento aqui espojado 
por todos os colegas de que o mesmo reúne condições para 
conduzir aquela instituição. Além disso, ele é meu companheiro 
de partido, faz parte da direção do PDT e quero pedir aos colegas 
que votem pela aprovação do Doutor Juscelino Kubistschek.
 O Senhor Deputado Izaias Maia – Senhor Presidente, 
só para destacar que o senhor Juscelino Kubistschek tem uma 
grande arma, além do conhecimento, do trabalho que está 
fazendo, ele tem humildade no cargo que exerce. Eu sou a favor 
do Senhor Juscelino Kubistschek.
 O Senhor Deputado George Melo – A base de apoio 
G14 vai apoiar o Senhor Juscelino Kubistschek.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Senhor 
Presidente, eu acredito que o Doutor Juscelino Kubistschek tem 
condições técnicas para dirigir aquela autarquia. Eu o conheço 
há muitos anos, sei da sua seriedade, do seu trabalho e acredito 
que dará continuidade a esse brilhante trabalho que já está 
fazendo à frente do DETRAN.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Não havendo mais 
nenhum Deputado que queira discutir, coloco-o em votação. A 
votação será pelo processo eletrônico e secreto, tendo que obter 
13 votos para ser aprovado por esta Casa.
 Solicito ao técnico que libere o painel para votação.
 Encerrada a votação.
 Doze votos “sim” e doze votos “não”. Dou por rejeitado 
o nome do Senhor Juscelino Kubistchek para o cargo de Diretor-
Presidente do DETRAN.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
leitura do Relatório ao Projeto de Decreto Legislativo 032/15 
“Que aprova o nome da Senhora Isabela de Almeida Dias Santos 
para exercer o cargo de Presidente do Instituto de Pesos e Medidas 
do Estado de Roraima- IPEM, de autoria da Comissão Especial 
Externa, conforme Mensagem Governamental nº 037/15.”
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – 
Lido o Relatório.
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Coloco em 
discussão a matéria. Não havendo quem queira discuti-la, 
coloco-a em votação. A votação será eletrônica e secreta. 
 O Senhor Deputado George Melo pede Questão de 
Ordem - Oriento o grupo do G14 para que vote favoravelmente 
ao nome da Senhora Isabela.  
 O Senhor Deputado Brito Bezerra pede Questão de 
Ordem -  Oriento o grupo de apoio ao Governo que vote sim ao 
nome da Senhora Isabela de Almeida Dias Santos para exercer o 
cargo de Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado 
de Roraima- IPEM. 
 Explicações Pessoais. 
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Eu espero que 
as orientações de Vossas Excelências sejam atendidas, pois 
injustamente esta Casa vetou o nome do Senhor Juscelino 
Kubistschek. 
 Em votação. 22 votos sim, 01 não e 01 abstenção. 
Dou por aprovado o nome da Senhora Isabela de Almeida Dias 
Santos.
 O Senhor Deputado Naldo da Loteria - Lamento a 
rejeição do nome do Senhor Juscelino Kubistschek, pois como 
bem disse o Deputado Izaias Maia, ele representa a simplicidade 
do serviço público. 
 O Senhor Deputado Chico Guerra - Senhor Presidente, 
eu tomei um susto com o resultado da votação. Eu entendo que 
a oposição quer esse cidadão no DETRAN, e a situação quer 
também. Entendia que a nomeação da Governadora queria 
também, mas ficou claro que a Governadora não quer esse 
cidadão no DETRAN. Por isso, Senhor Presidente, que oposição 
é oposição e situação é situação. Deixo aqui um conselho ao 
nosso líder, não façam mais acordo com a oposição, a não ser 
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virada do ano, a partir de janeiro, se assim a governadora quiser, 
ela pode novamente enviar o nome do senhor Juscelino. Acho 
que cabe a esta Casa analisar o nome do senhor Juscelino, até 
porque houve uma posição dos servidores daquela instituição 
e em respeito aos servidores, não se pode levar ao pé da letra 
as ideologias políticas partidárias quando o interesse técnico 
vai ao encontro da população. Quando os servidores se reúnem 
e confiam no potencial do seu patrão, do seu chefe, você tem 
que, no mínimo, fazer com que o respeito seja dado de maneira 
recíproca. E é essa a intenção desta Casa. Portanto, a Assembleia 
Legislativa, na minha avaliação, poderá sim analisar o nome 
do senhor Juscelino a partir do ano que vem. Fica, portanto, 
a senhora governadora convidada a cumprir, caso tenha um 
constrangimento em relação ao nome do sabatinado que foi 
vetado por esta Casa, se assim o quiser, e enviar a partir de 
janeiro para que a Assembleia vote o nome do senhor Juscelino.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Obrigada, 
senhor Presidente. Eu ia repetir suas palavras e dizer que o nome 
pode ser reapresentado na Legislatura seguinte, portanto, em 
janeiro. E quero dizer, com a mesma veemência do Deputado 
Mecias, do Deputado Xingu, do Deputado George que em 
nenhum momento recebi orientação para votar contra o senhor 
Juscelino. O senhor Juscelino, para mim, é um amigo da família, 
sempre disse a ele que não precisava se preocupar comigo. Ele é 
uma pessoa que a gente conhece e sabe do seu caráter. E com a 
mesma veemência defendo nosso grupo da base, pois em nenhum 
momento recebemos orientação nem definição para votar contra 
o nome do Dr. Juscelino. Com a votação empatada é complicado, 
como nos dois casos citados pelo Deputado Mecias, pois são 
dois técnicos e ambos indicados pelo governo. Uma votação com 
empate é difícil, não cabe no Regimento, porque se coubesse, o 
normal seria uma nova votação. Gostaria de dizer que a gente 
comunga do mesmo objetivo que o senhor que é o reenvio do 
nome do Doutor Juscelino. Obrigada.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Não havendo 
quem queira utilizar o Expediente de Explicações Pessoais, dou 
por encerrada a sessão, convidando a todos para a Sessão do dia 
15 do corrente, com Ordem do Dia.
 Registraram a presença, no painel, os Senhores 
Deputados: Angela A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito 
Bezerra, Chico Guerra, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, 
Evangelista Siqueira, Francisco Mozart, Gabriel Picanço, 
George Melo, 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: 14/10/2015

DAS COMISSÕES
SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
COMISSÃO ESPECIAL EXTERNA CRIADA NOS TERMOS 
DA RESOLUÇÃO Nº 045/15.

TERMO DE REUNIÃO Nº 001/2015
20 DE OUTUBRO DE 2015

 De conformidade com o termo do Edital nº 02/2015, 
publicado no Diário da Assembleia Legislativa, edição 2154, 
de 16 de outubro de 2015, o Senhor Deputado Jânio Xingú, 
Presidente da Comissão Especial Externa criada pela Resolução 
045/15, convocou os Senhores Deputados Naldo da Loteria, 
Soldado Sampaio, Mecias de Jesus e Jorge Everton, Membros 
da referida Comissão, para reunião extraordinária, aos vinte dias 
do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, para organização 
dos trabalhos e apreciação ao Requerimento nº 064/2015, de 
autoria do Sindicato dos Profissionais de Educação de Roraima 
– SINTER,  sobre supostas irregularidades nas contas do 
FUNDEB, no entanto, a mesma foi cancelada por não haver 
“quorum” regimental. Assinou a folha de presença o Deputado 
Jânio Xingú. 
                   E para constar, eu, Ediângela Maria de Siqueira 
Lopes, secretária, lavrei o presente termo, que será assinado pelo 
Presidente, Deputado Jânio Xingú e encaminhado à publicação. 

 Jânio Xingú
Presidente da Comissão.

o Dr. Juscelino também e era o candidato que nós queríamos. 
Agora, a carapuça vem para cima de nós. A governadora em 
nenhum momento ligou para mim, ou para nenhum candidato da 
nossa base pedindo para votar contra o Dr. Juscelino.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Deputado Mecias, 
quero dizer a vossa excelência que em nenhum momento A ou B 
está desconfiando do voto de ninguém, ou está sabendo do voto 
de ninguém. O senhor não ouviu isso da boca dessa presidência, 
tampouco não vou submeter para avaliação de Deputados os votos 
que forem colocados secretamente aqui. O Plenário é soberano 
e decidiu. Não vou dizer que foi A ou B que não votou contra. 
Cabe ao juiz individual de cada parlamentar. O que ocorre, na 
minha modesta avaliação, é que havia um acordo das bancadas 
com relação ao nome do senhor Juscelino. Esse acordo não foi 
mantido, talvez individualmente por um ou outro Deputado que, 
no exercício do seu voto secreto, não cumpriu o acordo. Agora, 
saber quem votou ou quem não votou, o senhor sabe muito bem 
que é impossível fazermos essa avaliação. Podemos sim apostar 
em tendências, mas essas tendências ficarão ocultas dentro da 
nossa Assembleia e dentro da relação que construímos nesta Casa 
com cada parlamentar analisando o perfil pessoal de cada um. 
 O Senhor Deputado Jânio Xingú – Presidente Jalser, o 
que me surpreende é o Deputado Mecias colocar o Dr. Fabrício 
nesta questão. Não houve nenhum questionamento quanto à 
votação do Dr. Fabrício, aí o Deputado Mecias já pega carona e 
pede a anulação, parece que a Defensoria Pública é patrimônio 
particular. Não sei por que isso? Não estamos discutindo aqui 
a votação do Dr. Fabrício. O que estamos falando aqui é que 
fizemos um acordo para votar no Presidente do DETRAN 
e votamos. O que está faltando aqui são pessoas que falem a 
verdade e não fiquem em cima do muro, que não digam uma 
coisa e façam outra. Disse que iria votar e votei. Acredito no G14 
que nunca falhou. Agora, pegar uma pessoa, fazer um acordo 
político, colocar em um órgão e depois achar que vai usar o G14 
para colocar para fora por causa de uma questão política, isso é 
inaceitável e nós não vamos aceitar aqui.
 O Senhor Deputado Izaias Maia – Senhor Presidente 
só para esclarecer que votei a favor do senhor Juscelino, aguardo 
um ano para votar novamente e votarei contra todos os candidatos 
que aparecerem aqui. 
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Senhor Presidente, 
tirando a dúvida sobre o que vossa excelência falou sobre o fato 
de termos que aguardar um ano para encaminhar novamente o 
nome do Senhor Juscelino, acredito que não. Acredito que a partir 
de janeiro, com a virada do exercício, já possamos. Gostaria 
de saber isso, porque já estamos no mês de outubro e seria 
importante que em janeiro voltasse o nome do senhor Juscelino 
para deliberarmos, pois vai ser um bom nome para o DETRAN, 
bom para o trânsito e bom para o nosso Estado. Acredito que não 
é necessário esperar um ano, preciso da consultoria jurídica para 
saber, mas acredito que no exercício seguinte, se a governadora 
reencaminhar o nome dele, ele poderá ser deliberado. Não vou 
entrar no mérito de quem votou a favor ou contra. Entendo que 
a gente está aqui para aprovar projetos e nomes que sejam bons 
para nosso Estado. E, e de acordo com meu compromisso com 
os servidores do DETRAN, por ser é um bom nome, pedi a todos 
que votassem favorável, mas infelizmente, não deu. Espero que 
em janeiro o nome dele volte para que possamos trabalhar e 
aprovar seu nome para que ele possa fazer um bom trabalho. 
Estive sob pressão no DETRAN e sei o quanto é difícil fazer uma 
administração tendo a faca no pescoço pela aprovação do nome 
na Assembleia. Por isso, acredito que em janeiro o nome dele 
possa ser submetido de novo e vai contar com meu apoio.
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, 
temos a consciência tranquila que o G14 hipotecou apoio à 
aprovação do Sr. Juscelino, mas, como foi dito aqui, a votação 
é secreta. Então, entendemos e respeitamos a democracia, 
mas isso aqui é um parlamento e o parlamento é assim, ora o 
agrada e ora o desagrada. Gostaria de convidar os membros 
da Comissão de Constituição e Justiça para, após o término da 
sessão, nos reunirmos para deliberarmos matérias constantes 
naquela Comissão, evitando a reunião de rotina que aconteceria 
às quinze horas. Obrigado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Quero, em 
resposta ao questionamento do Deputado Jorge Everton, dizer 
que o Regimento não fala, mas a Constituição diz que com a 
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