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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
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Dhiego Coelho (PSL) - Membro
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Anexo da Resolução de Exoneração nº 0299/2015/DGP de 30.09.2015.

MATRÍCULA NOME CARGO

17604 FRANCILENE MOTA MESQUITA FS4 Secretário Parlamentar

17320 FRANCISCO DAS CHAGAS QUEIROZ LIMA FS4 Secretário Parlamentar

8421 JASIEL MARTINS QUINTÃO FS1 Assessor Parlamentar

16384 MAURO CABRAL ICASSATTI FS4 Secretário Parlamentar

16833 RENATA MOURA FERNANDES FS2 Auxiliar Parlamentar

16381 REYNESSON NASCIMENTO DAMASCENO FS4 Secretário Parlamentar

13365 THATIANE LIMA NOGUEIRA FS5 Assessor Parlamentar

Palácio Antônio Martins, 27 de outubro de 2015.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0300/2015-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 as pessoas relacionadas no anexo desta 

Resolução, a partir de 01 de outubro 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.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 01 de outubro de 2015.

Palácio Antônio Martins, 27 de outubro de 2015.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

Anexo da Resolução de Nomeação nº 0300/2015/DGP de 01.10.2015.

NOME CARGO

ELIOMARA DE ANDRADE PEIXOTO FS1 Assessor Parlamentar

EMILY BARROS LIMA FS4 Secretário Parlamentar

GLEIDA NEVES DE SOUZA FS4 Secretário Parlamentar

LEONARDO BRANDÃO COSTA FS4 Secretário Parlamentar

NESS ANNE QUEIROZ LAMY FS4 Secretário Parlamentar

RAIMUNDO NONATO ALMEIDA TEIXEIRA FS5 Assessor Parlamentar

Palácio Antônio Martins, 27 de outubro de 2015.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário
 

ATOS LEGISLATIVOS
PROJETO DE LEI 

PROJETO DE LEI Nº 072/2015.
INSTITUI A CAMPANHA 
PERMANENTE DE INCENTIVO 
À PRÁTICA DE ESPORTES 
OLÍMPICOS NAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO ESTADO DE 
RORAIMA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA:
Faço saber que Assembleia legislativa aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica instituída, nas Escolas Públicas do Estado 

ATOS ADMINISTRATIVOS
DA PRESIDÊNCIA - EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO N.º : 0.020/ALE/15 
MODALIDADE – CONCORRÊNCIA SRP nº 005/ALE/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, 
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/
ACODICIONAMENTO, ELÉTRICO/HIDRÁULICO COM FITO 
DE ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA.
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA
CNPJ: 34 808 220/0001-68
CONTRATADA: JANETE FELIX - ME.
CNPJ: 34.790.337/0001-61
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01001.01031012.011/339039-101
UNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores
DATA DA ASSINATURA: 28/10/2015
VIGÊNCIA: 29/10/2015  à  28/10/2016.
VALOR TOTAL: R$ 418.806,05 (Quatrocentos e dezoito mil oitocentos 
e seis reais e cinco centavos)
CONTRATANTE: JALSER RENIER PADILHA
CONTRATADO: JANETE FÉLIX DE LIMA

Boa Vista-RR, 28 de outubro de 2015.
Glaucineide Ferreira da Silva

Superintendente Administrativa

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO N.º : 0.020/ALE/15 
MODALIDADE – CONCORRÊNCIA SRP nº 005/ALE/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, 
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/
ACODICIONAMENTO, ELÉTRICO/HIDRÁULICO COM FITO 
DE ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA.
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA
CNPJ: 34 808 220/0001-68
CONTRATADA: M. F. B. DE SOUZA
CNPJ: 34.790.337/0001-61
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01001.01031012.011/339039-101
UNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores
DATA DA ASSINATURA: 28/10/2015
VIGÊNCIA: 29/10/2015  à  28/10/2016.
VALOR TOTAL: R$ 2.377.613,22 (Dois milhões, Trezentos e setenta e 
sete mil, seiscentos e treze reais e vinte e dois centavos)
CONTRATANTE: JALSER RENIER PADILHA
CONTRATADO: MARCOS FLÁVIO BRITO DE SOUZA

Boa Vista-RR, 28 de outubro de 2015.
Glaucineide Ferreira da Silva

Superintendente Administrativa

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 0299/2015-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 relacionados no anexo desta 

Resolução, a partir de 30 de setembro 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.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 30 de setembro de 2015.

Palácio Antônio Martins, 27 de outubro de 2015.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário



3 BOA VISTA, 03 DE NOVEMBRO DE 2015

era estudante da 3ª série do Ensino Médio do Sesc Boa Vista, e 
era considerado um dos melhores atletas de handebol. Devemos 
fomentar nosso reconhecimento aos personagens principais do 
esporte, e incentivar nossos jovens. Matheus foi um exemplo de 
estudante e jogador dedicado, educado e persistente no que gostava 
e sabia fazer muito bem.

Lamentamos sua partida precoce. E lembramos Matheus, 
de modo a entregar à sua família esse reconhecimento, respeito e 
profundo pesar. 

A morte do jovem repercutiu nacionalmente e foi 
lamentada por todos.

Na África do Sul, durante reunião no dia 25 de outubro, a 
Executiva nacional da Federação Internacional de Desporto Escolar, 
silenciou por um minuto como forma de homenagear Matheus Sato 
e lamentar por sua partida tão precoce e trágica.

Protocolamos, na última segunda-feira, 26 de outubro de 
2015, Moção de Pesar, de modo a homenagear o Jogador e a sua 
família. E agora estamos protocolando o presente Projeto de Lei, 
visando a conceder ao jovem atleta Medalha de Honra ao Mérito 
Legislativo.

Eis expostos os principais objetivos do presente Projeto 
de Decreto Legislativo.

Sala das Sessões, 28 de outubro de 2015.
JÂNIO XINGÚ

Deputado Estadual

PROPOSTA DE MOÇÕES

PROPOSTA DE MOÇÃO DE PESAR N°030/2015
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

RORAIMA faz saber que o Plenário aprovou e a Mesa Diretora 
torna pública:

- Moção de Pesar pelo falecimento do senhor Lindberg 
Melo da Silva, ocorrido em 17/10/15, no Hospital Geral desta 
capital.

A Assembleia Legislativa, nos termos do art. 205 do 
Regimento Interno, em nome de seus membros, vem, de público, 
apresentar sentimentos de pesar aos familiares, amigos e irmãos de 
maçonaria de Lindberg Melo da Silva.

Desejamos que seja acolhido pela Providência Divina 
com muita luz.

Palácio Antônio Augusto Martins, 26 de outubro de 2015.
Deputado CORONEL CHAGAS

PROPOSTA DE MOÇÃO DE APLAUSOS N° 031/2015
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

RORAIMA faz saber que o Plenário aprovou e a Mesa Diretora 
torna pública:

- Moção de Aplausos pela passagem do Dia do Odontólogo, 
ocorrida no dia 25 de outubro do corrente ano. 

A Assembleia Legislativa, nos termos do art. 205 do seu 
Regimento Interno, em nome de seus membros, vem de público 
aplaudir os profissionais Odontólogos pelo dia dedicado em sua 
homenagem, 25 de outubro. 

Desejamos que esses profissionais sejam lembrados 
sempre pelo que fazem e pelos sorrisos que deixam como marcas 
de seus trabalhos, para toda sociedade.

Palácio Antônio Augusto Martins, 22 de outubro de 2015.
Deputado JALSER RENIER

Presidente
Deputado CORONEL CHAGAS

1º Vice-Presidente
Deputado NALDO DA LOTERIA

1º Secretário

PROPOSTA DE MOÇÃO DE PESAR Nº 032/2015
O Deputado que esta subscreve, com amparo no art. 205 

do Regimento Interno deste Poder, apresenta e solicita Moção de 
Pesar em razão da fatalidade ocorrida com o jogador de Handebol, 
Matheus Sato, de 17 anos de idade, na manhã do dia 23 de outubro 
de 2015, quando participava do Campeonato Brasileiro Escolar de 
handebol jogando pelo Sesc de Boa Vista.

Lamentavelmente, Matheus caiu ao se chocar com um 
adversário, que atingiu sua virilha, ocasionando trombose venosa 
profunda, e veio a óbito.

Matheus era estudante da 3a série do Ensino Médio do 

de Roraima, a Campanha Permanente de Incentivo à pratica de 
esportes olímpicos.

Paragrafo único: A presente campanha tem por objetivo 
sensibilizar os jovens para a prática de esporte como saúde e ainda 
estimular o nascimento de atletas de elite esportivas. 

Art. 2° As principais modalidades de esportes olímpicos 
a serem oferecidas pelas Escolas Públicas no Estado de Roraima 
serão o Futebol, Vôlei, Basquete, Atletismo, Judô, Tênis de Mesa, 
Handebol e Natação.

Art. 3° As Escolas Publicas Estaduais, publicarão no 
próprio mural, a lista de modalidades olímpicas disponíveis na 
instituição.

Art. 4° As despesas com a execução da presente Lei 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 14 de outubro de 2015.

Francisco Mozart
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA.
Entre os dias 05 a 21 de agosto de 2016 o Brasil, mais 

precisamente no Estado do Rio de Janeiro, irá realizar os Jogos 
Olímpicos, uma grande oportunidade para mostramos para o mundo 
o potencial dos nossos jovens atletas. 

O Estado de Roraima passa por um processo de 
transformação, onde jovens e adultos buscam cada vez mais a 
prática de esporte.

O referido projeto de lei, tem como finalidade, estimular 
os jovens alunos das escolas públicas a prática de esporte olímpico. 
Além de a prática ser bom para saúde, acaba também por afastar 
os jovens das drogas e bebidas alcóolicas, que tanto prejudicam a 
juventude do mundo todo.

Face ao exposto, apresento este Projeto de Lei, na 
convicção de que ele será aprovado para maior grandeza desta Casa 
de Leis e para maior beneficio dos cidadãos deste Estado.

Sala das Sessões, 14 de outubro de 2015.
Francisco Mozart
Deputado Estadual

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 034/15

CONCEDE A COMENDA 
ORDEM DO MÉRITO 
LEGISLATIVO NA CATEGORIA 
MÉRITO ESPECIAL AO EX-
JOGADOR DE HANDEBOL 
MATHEUS YUKIO SATO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que o Plenário aprovou e ela promulga 
o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1° Fica concedido ao ex-jogador de handebol e 
estudante Matheus Yukio Sato a Comenda Ordem do Mérito 
Legislativo na categoria Mérito Especial, instituído nos termos do 
artigo 2° e inciso I e do art. 30 do Decreto Legislativo n° 05, de 14 
de junho de 2006.

Art. 2° A Mesa Diretora tomará as providências 
necessárias para a realização de Sessão de entrega da Comenda 
constante do presente instrumento normativo.

Art. 3° As despesas decorrentes da aplicação deste 
Decreto correrão à conta da dotação orçamentária do Poder 
Legislativo Estadual.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

JUSTIFICATIVA
Uma história que tinha tudo para terminar em um final 

feliz, mas que foi interrompida de forma prematura. No dia 23 de 
outubro de 2015, o jovem Matheus Yukio Sato, que era jogador 
de handebol e representava Roraima no Campeonato Brasileiro 
Escolar de handebol, jogando pelo Sesc Boa Vista, morreu após 
se chocar com seu adversário, ter a virilha atingida, ocasionando 
trombose venosa profunda.

A Comenda visa a homenagear o jovem Matheus que 
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de vagas nos cursos de nível superior aos servidores públicos 
estaduais efetivos e estáveis, os quais tenham sido prejudicados 
em seus estudos em razão de suas transferências compulsórias 
para outras localidades do Estado.

JUSTIFICATIVA
 CONSIDERANDO, que o Estado, invocando o principio 

da supremacia do interesse público sobre o privado, por vezes 
realiza algumas transferências compulsórias de servidores públicos.

CONSIDERANDO, que em alguns casos tais 
transferências de lotação causam prejuízos de ordem educacional, 
especificamente, quando o servidor faz um curso superior num 
munícipio e passa a trabalhar em outro local, onde não existe o 
referido curso — ocasionando, uma demanda judicial visando 
a anulação do ato da transferência e algumas vezes reparação de 
possíveis danos.

A presente indicação, visa possibilitar a disponibilização 
de vagas nos cursos de nível superior, aos servidores públicos 
estaduais efetivos e estáveis, mediante envio de proposição que 
autorize convênios entre a Universidade Estadual de Roraima 
(UERR) e faculdades particulares, corroborando com que o Estado 
esteja com o servidor lotado onde for conveniente, sem prejudicar 
o direito constitucional a educação. 

Dessa forma, rogo aos pares bem como, peço a 
sensibilidade da Exma. Governadora em atender nossa sugestão.

Sala das Sessões, 14 de outubro de 2015.
FRANCISCO MOZART

Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 198/2015
O Parlamentar que a este subscreve, com amparo no art. 

202 do Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento 
a Excelentíssima Senhora Governadora do Estado, MARIA SUELY 
SILVA CAMPOS, a seguinte Indicação:

Que o Governo do Estado, por meio da Secretaria 
Estadual de Educação, disponibilize o mesmo padrão de qualidade 
de ensino, de infraestrutura, de material didático e de merenda 
escolar oferecido ao Colégio Militar “Cel PM Derly Vieira Borges” 
às demais unidades de Ensino Fundamental e Médio de Roraima.

JUSTIFICATIVA
CONSIDERANDO que os alunos do Colégio Militar 

Estadual “Cel PM Derly Luiz Vieira Borges” (CME), assim como 
as demais unidades de Ensino Fundamental e Médio de Roraima 
têm seus direitos à educação protegidos mesmo dispositivos 
constitucionais e legais.

CONSIDERANDO a imoralidade de se discriminar 
os discentes de uma unidade de ensino “assemelhada a militar”; 
inclusive, em oferecer serviços educacionais superiores aos alunos 
do CME e um de qualidade inferior, seja em qual área for, aos das 
Escolas Públicas Estaduais convencionais.

Este parlamentar afirma que sua intenção não é piorar a 
qualidade dos serviços no CME, mas, sobretudo, possibilitar um 
nivelamento- onde todas as crianças e adolescentes possam ter o 
mesmo padrão de qualidade de ensino, de infraestrutura, de material 
didático e de merenda escolar, com base no princípio da isonomia.

Dessa forma, rogo aos pares bem como peço, a 
sensibilidade da Exma. Governadora em atender nossa sugestão.

Sala das Sessões, 14 de outubro de 2015.
FRANCISCO MOZART

Deputado Estadual

OUTROS DOCUMENTOS

Memo. Nº 057/2015 - Gabinete Deputado Masamy Eda
Boa Vista - RR, 27 de outubro de 2015
Ao
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
Deputado Jalser Renier Padilha
Senhor Presidente,

O Deputado que a este subscreve, amparado no disposto 
no art. 194, V do Regimento Interno deste Poder, requer a 
Vossa Excelência a retirada de tramitação do PROJETO DE 
LEI COMPLEMENTAR Nº  007/2015, de minha autoria, que 
“Altera a redação e acrescenta dispositivos ao §2º do art. 80 da 
Lei complementar 053, de 31 do dezembro de 2001, que dispõe 

Sesc Boa Vista, e era considerado um dos melhores atletas de 
handebol. Um jovem educado, persistente, e dedicado ao atletismo. 
Certamente a partida precoce de Matheus Sato deixa uma lacuna na 
referência atual do handebol local.

É difícil aceitar a morte. Mas temos o conforto do 
Soberano e Supremo Deus. É certo que quando a morte ceifa uma 
vida querida e tão jovem, não há muito o que dizer, o que consolar, 
porque a sensação de perda e de vazio que fica na alma não é 
possível descrever, e só resta o tempo, o único que pode minimizar 
esta dor.

Em razão disso, manifestamos votos de pesar à família de 
Matheus Sato, desejando-lhes que o Senhor nosso Deus continue os 
confortando, e que tenham em seus corações as boas lembranças e 
imagens desse jovem guerreiro e dedicado atleta que foi Matheus.

Solicitamos que, após a manifestação dos Nobres 
Pares, em Plenário, fique inserido em Ata em sejam externadas à 
família enlutada nossas sentidas condolências, por meio de ofício, 
extensivamente aos demais familiares e amigos.

Boa Vista, 26 de outubro de 2015.
JÂNIO XINGU

Deputado Estadual

PROPOSTA DE MOÇÃO DE APLAUSO Nº 033/2015
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

RORAIMA faz saber que o Plenário aprovou e a Mesa Diretora 
torna pública:

- Moção de Aplauso pelo transcurso do dia 28 de outubro 
— Dia do Servidor Público.

A Assembleia Legislativa, nos termos do Art. 205 do 
Regimento Interno, em nome de seus membros, vem de público, 
apresentar manifestação de aplauso e reconhecimento da 
importância do Servidor Público pelo transcurso do seu dia— 28 
de outubro.

Desejamos que a data seja comemorada com saúde, paz 
e harmonia.

Palácio Antônio Augusto Martins, 27 de outubro de 2015
AURELINA MEDEIROS

Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA
28 de outubro, comemoramos o Dia do Servidor Público. 

Nesta data tão importante, não poderia deixar de expressar a minha 
admiração por esta classe, pois sou servidora pública e convivo 
diariamente com muitos deles.

Não há serviço público de qualidade sem servidor público 
comprometido com o trabalho, pois é inquestionável a relevância 
da atuação do servidor público, cujo seu principal diferencial é o de 
cuidar do que é de todos nós.

O servidor público tem um papel decisivo na Gestão 
Pública, pois sua missão é a de servir o interesse coletivo, 
demonstrando comportamento inquestionável, mantendo sigilo 
e ética. Em todos os órgãos públicos há sempre a relevante 
participação dos servidores públicos, confirmando a importância 
de seus trabalhos para a sociedade. 

Servir a sociedade é o compromisso maior do servidor 
público. O servidor público pode contribuir muito para o 
crescimento e desenvolvimento do Município, Estado e País 
mediante a suas ações, visando atender às solicitações do cidadão 
sempre que possível e que deve esforçar-se para fazê-lo, com 
disposição e desprendimento, profissionalismo, transparência e, 
principalmente, imparcialidade.

Parabéns a todos os Servidores Públicos do Estado de 
Roraima.

AURELINA MEDEIROS
Deputada Estadual

INDICAÇÕES

INDICAÇÃO Nº 197/2015
O Parlamentar que a este subscreve, com amparo no art. 

202 do regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento a 
Excelentíssima Senhora Governadora do Estado, MARIA SUELY 
SILVA CAMPOS, a seguinte Indicação:

Que envie projeto de lei versando sobre autorização de 
convênio entre a universidade Estadual de Roraima (UERR) e 
faculdades particulares, visando possibilitar a disponibilização 
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corrente, pela Comissão de Assuntos Indígenas da Câmara Federal, 
da Proposta de Emenda Constitucional que leva para o Congresso 
Nacional a decisão final sobre a criação e ampliação de terras 
indígenas. Destacou a importância da matéria para Roraima, que tem 
46% de sua área geográfica já destinada a terras indígenas. Segundo 
o parlamentar, houve debate intenso, mas a matéria foi aprovada 
e seguirá para o plenário da Câmara Federal. Após, informou 
aos Senhores Deputados que, devido ao feriado, o prazo para 
apresentação de emendas à Lei Orçamentária e ao Plano Plurianual 
foi estendido até o dia 3 de novembro. Finalizou parabenizando 
todos os servidores públicos pela passagem de seu dia. A Senhora 
Deputada Lenir Rodrigues convidou os membros da Comissão 
de Educação, Cultura, Desporto e Saúde para uma reunião após 
a Sessão. A Senhora Deputada Aurelina Medeiros parabenizou 
os servidores públicos pela passagem do seu dia, enaltecendo a 
importância dos profissionais para o desenvolvimento do Estado. 
E, não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente deu por 
encerrada a Sessão e convocou outra para o dia 29 de outubro, 
à hora regimental. Registraram presença, no painel, os Senhores 
Deputados: Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Coronel Chagas, 
Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, George 
Melo, Izaias Maia, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy 
Eda, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Oleno Matos, Soldado 
Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto. 
Aprovada em: 29/10/2015

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2442ª SESSÃO, EM 14 DE OUTUBRO DE 2015.
50º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO FRANCISCO 

MOZART 
(Em exercício)

 Às nove horas do dia quatorze de outubro de dois mil 
e quinze, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda 
milésima quadringentésima quadragésima segunda Sessão Ordinária 
do quinquagésimo período Legislativo da sétima Legislatura da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Francisco Mozart – Convido 
o Senhor Deputado Chico Guerra para atuar como Primeiro-
Secretário “ad hoc”. 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 Izaias Maia– Lida a Ata.
 O Senhor Presidente Francisco Mozart– 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 Chico Guerra – O 
Expediente consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO:
 - Ofício nº 1340, de 13/10/15, da Secretária Chefe da 
Casa Civil, encaminhando cópia da Resolução Recomendatória n° 
017/15 e do PARECER/CONSEC/RR- N° 008/15. 
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS:
 - Indicação s/nº, de 08/10/15, do Deputado Jorge 
Everton, encaminhando ao Governo do Estado, para ampliação da 
rede de esgoto da rua Nivaldo da Conceição Gutierrez, no Bairro 
Pintolândia.
 - Projeto de Lei s/nº, de 29/09/15, do Deputado Chico 
Mozart, que “Institui a Comenda Mérito Educacional “Paulo 
Freire”.
 - Proposta de Moção de Aplauso s/nº, de 13/10/15, da 
Deputada Aurelina Medeiros, pelo transcurso do Dia do Médico, a 
ser comemorado dia 18 de Outubro do corrente ano. 
 - Proposta de Moção de Aplauso s/nº, de 13/10/15, da 
Deputada Aurelina Medeiros, pelo transcurso do Dia do Professor, 
a ser comemorado dia 15 de Outubro do corrente ano.
 RECEBIDO DO TRIBUNAL DE CONTAS:
 - Ofício nº 266, de 13/10/15, do Tribunal de Contas de 

sobre licença concedida aos servidores públicos civis do Estado de 
Roraima, por motivo de doença em pessoa da família”.

Atenciosamente,
Masamy Eda

Deputado Estadual

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA
ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA QUADRINGENTÉSIMA 
QUADRAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
QUINQUAGÉSIMO PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA 
LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE RORAIMA.
Às nove horas do dia vinte e oito de outubro de dois mil e quinze, 
no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
quadringentésima quadragésima oitava 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 em exercício, Deputado Coronel Chagas, 
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. RECEBIDO DO PODER 
EXECUTIVO: Ofício nº 1699, de 26/10/15, da Secretária-Chefe 
Adjunta da Casa Civil, encaminhando cópia do ofício nº 2259, de 
21/10/15, oriundo da Secretaria de Estado da Educação e Desporto, 
com as providências adotadas em relação às indicações nºs 093 e 
120/15, de autoria dos Deputados Evangelista Siqueira e Aurelina 
Medeiros. RECEBIDO DOS DEPUTADOS: Indicação s/nº de 
14/10/15, do Deputado Francisco Mozart ao Governo do Estado, 
para que este envie Projeto de Lei versando sobre a autorização 
de convênio entre a Universidade Estadual de Roraima (UERR) e 
faculdades particulares, visando à disponibilização de vagas nos 
cursos de nível superior aos servidores públicos estaduais efetivos 
e estáveis, os quais tenham sido prejudicados em seus estudos em 
razão de suas transferências compulsórias para outras localidades 
do Estado; Indicação s/nº de 14/10/15, do Deputado Francisco 
Mozart ao Governo do Estado, para que este, por meio da Secretaria 
Estadual de Educação, disponibilize o mesmo padrão de qualidade 
de ensino, infraestrutura, material didático e merenda escolar 
oferecidos ao Colégio Militar “Cel PM Derly Vieira Borges” às 
demais unidades de Ensino Fundamental e Médio de Roraima; 
Projeto de Lei s/nº de 14/10/15, do Deputado Francisco Mozart, 
que institui a Campanha Permanente de incentivo à prática de 
esportes olímpicos nas escolas públicas do Estado de Roraima; 
Proposta de Moção de Aplauso s/nº de 27/10/2015, da Deputada 
Aurelina Medeiros, pelo transcurso do Dia do Servidor Público em 
28/10/15; Memorando n° 054, de 27/10/15, da Deputada Angela A. 
Portella, justificando a sua ausência na sessão plenária do dia 27 
de outubro do corrente ano; Memorando n° 056, de 27/10/15, da 
Deputada Angela A. Portella, informando a sua ausência nas sessões 
plenárias dos dias 28 e 29 de outubro do corrente ano; Memorando 
n° 088, de 22/10/15, do Deputado Francisco de Sales Guerra Neto, 
justificando sua ausência à sessão plenária do dia 22 de outubro 
do corrente ano; Memorando n° 057, de 27/10/15, do Deputado 
Masamy Eda, requerendo a retirada de tramitação do Projeto de Lei 
Complementar nº 007/15, de sua autoria. DIVERSOS: Ofício nº 
061, de 19/10/15, do Sindicato dos Trabalhadores Civis Efetivos do 
Poder Executivo do Estado de Roraima – SINTRAIMA, convidando 
a participar da Assembleia Geral Extraordinária do SINTRAIMA, 
no dia 24/10/15, no auditório da Câmara Municipal de Boa Vista, 
às 09h45, quando será tratado sobre o Plano de Cargos, Carreiras 
e Remunerações – PCCR. GRANDE EXPEDIENTE: Não houve 
orador. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente anunciou, para a 
pauta da Ordem do Dia, discussão e votação da Proposta de Moção 
de Pesar nº 032/15, de autoria do Deputado Jânio Xingú, aos 
Familiares do Jogador de Handebol, aluno do SESC/ Boa Vista, 
Matheus Sato, cujo falecimento ocorreu no dia 23 de outubro de 
2015, quando participava do Campeonato Brasileiro Escolar. Em 
seguida, solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura 
do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 
Colocada em discussão e votação, a matéria foi aprovada por 
unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Senhor Presidente 
informou aos Senhores Deputados a aprovação, no dia 27 do 
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minha autoria, para que possamos ter essa discussão aqui na Casa. 
Obrigado.
 O Senhor Presidente Francisco Mozart – Deputado, o 
seu Requerimento já está sendo analisado pelo Presidente da Casa 
e, amanhã, creio que o senhor terá um posicionamento a respeito 
desse Requerimento.
 O Senhor Deputado Chico Guerra – Senhor Presidente, 
eu não tinha lido a matéria do Senador Telmário Mota. Se tivesse lido 
não teria usado o Grande Expediente. Eu queria deixar registrado 
nesta Casa que o Senador Telmário Mota não tem moral para falar 
da Assembleia Legislativa. Quem conhece o Senador Telmário 
Mota, sabe quem ele é. Por isso, quero dizer aos colegas Deputados 
e ao povo de Roraima que eu não tenho medo do Senador, que ele 
vá atrás do que ele quiser ir atrás, pois ele estará até me fazendo 
um favor, porque eu quero que votem os meus processos o mais 
rápido possível. Agora, o Senador Telmário Mota viveu também 
disso aí, ele alimentou seus cavalos com esse dinheiro que diz que 
se desviou. Portanto, fica aqui no meu registro a minha indignação 
com relação aos ataques que a Assembleia recebeu por canta 
dessa votação de ontem. E digo mais, o único Deputado que falou 
a verdade aqui ontem, depois da votação, foi o Deputado Chico 
Guerra. Então, na aceito e não vou aceitar ataque dessa natureza de 
quem quer que seja, pois eu tenho um nome a zelar, uma carreira 
política brilhante e não vai ser o Senador Telmário Mota que vai me 
rotular, pois quem conhece o Telmário sabe quem ele é. 
 O Senhor Presidente Francisco Mozart – Essa 
Presidência se solidariza com o Deputado Chico Guerra, mas vale 
relembrar que a Assembleia é um poder independente. O que foi 
decidido ontem em Plenário e o Plenário é soberano. 
 O Senhor Deputado Oleno Matos – Senhor Presidente, 
primeiro, quero explicar que hoje eu deveria estar em Brasília 
por conta do evento da UNALE, mas, infelizmente, por questões 
pessoais, tive que adiar a minha viagem e comuniquei a Casa 
ontem, mas o meu Requerimento não foi lido na Sessão de hoje. 
Quero aproveitar também, porque, infelizmente, não me atentei 
para falar no Grande expediente em relação à Sessão de ontem, 
pois ao final, o Presidente manifestou o desejo, se possível, até 
de realizar uma nova votação com relação ao nome do doutor 
Juscelino e nós verificamos que alguns Deputados estavam de 
resolução durante a Sessão de ontem, onde não tivemos a presença 
dos 24 Deputados, pois vários Deputados estavam de resolução, 
basta olhar o Diário Oficial. Então, também pedi a Mesa diretora 
que analise essa situação para ver se não há nenhuma ilegalidade 
nas votações de ontem.
 O Senhor Deputado Chico Guerra – Senhor Presidente, 
quebrando o protocolo, eu também assino o Pedido do Deputado 
Oleno.
 O Senhor Presidente Francisco Mozart – A Resolução, 
Deputado Oleno Matos, conta a partir das duas horas. 
 O Senhor Deputado Oleno Matos – Presidente, havia 
Deputado de Resolução desde segunda-feira.
 O Senhor Presidente Francisco Mozart – Mas ele 
registrou o nome no painel e votou. 
 O Senhor Deputado Masamy Eda - O Deputado Oleno 
poderia dizer logo o nome do Deputado, assim ficaria mais fácil.
 O Senhor Deputado Oleno Matos – O nome do Deputado 
é Jorge Everton. Estou pedindo apenas que verifiquem se essas 
resoluções estão em validade, ou se os Deputados comunicaram, 
como eu comuniquei, porque isso também implica em custos, pois 
se o Deputado não comunicar, ele vai receber diárias sem viajar.
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Senhor Presidente, 
eu estava de resolução, mas também, pelo mesmo motivo que 
o Deputado Oleno, eu comuniquei a Casa de que eu não iria, 
transferindo a minha viagem para Brasília, porque a reunião que 
eu tinha no Ministério foi adiada. Não tinha sentido eu ir a Brasília 
apenas para receber diárias, e isso eu não vou fazer, não é esse 
o meu papel. Eu comuniquei no primeiro horário na terça-feira, 
porque na segunda-feira foi feriado. Então, foi comunicado e 
documentado.
 O Senhor Presidente Francisco Mozart – Outro 
Deputado que consta que está de Resolução é o Deputado Mecias, 
e ele cancelou a Resolução dele.
 O Senhor Deputado George Melo - Em primeiro lugar, eu 
quero me solidarizar com as palavras do Deputado Chico Guerra, 
com relação ao que foi dito pelo Senador Telmário a respeito 
desta Casa. Hoje, eu conversei com o Senador e ele disse que se 

Roraima, encaminhando Anteprojeto PCCR/TCERR.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Francisco Mozart - 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 um orador inscrito para o Grande Expediente, o 
Senhor Deputado Izaias Maia.
 O Senhor Deputado Izaias Maia – Senhor Presidente, 
demais parlamentares, serei breve. Mas, é só para lembrar que 
a greve na educação continua. Já vamos caminhando rumo aos 
sessenta dias e nenhuma solução foi encontrada. Houve muita 
conversa e nenhuma decisão definitiva. Os alunos estão querendo 
estudar e o SINTER continua sustentando a greve, exigindo seus 
direitos, bem como os indígenas, que tinham feito um acordo 
parcial. Eles disseram que, se amanhã, dia quinze, não cumprirem o 
prometido, voltarão para a Praça do Centro Cívico, engrossando as 
fileiras da greve ao lado do SINTER. Era isso que queria destacar, 
que a greve continua e que o ano está acabando e a educação para 
nossos filhos, esse ano, podem esquecer, estão despachados, porque 
a situação está complicada. Este Estado não respeita a educação, 
que é a pilastra do desenvolvimento de um Município, de um 
Estado e de uma Nação. Então, a greve continua. 
 Outra coisa que gostaria de falar é sobre o Crédito Social, 
que tem verba própria e 39 mil inscritos, 39 mil pais de família 
que, até hoje, dia 14, ainda não receberam seu crédito social. Cadê 
a verba? Cadê o Dinheiro? O que está acontecendo? Pelo menos 
uma nota de esclarecimento do governo podia ser veiculada para 
informar aos interessados. Eu me comprometo a divulgar sem 
cobrar nenhum real, porque esse é um assunto de utilidade pública. 
Eram 50 mil famílias, baixou para 39 mil e agora piorou a situação, 
pois não estão pagando de jeito nenhum. Agora, está atrasando e o 
povo quer pelo menos uma explicação. 
 Outro assunto importante que ninguém está se 
manifestando é sobre a seca que se avizinha. No ano passado, no 
leito do Rio Branco, o espelho d´água ainda tinha alguma coisa, 
hoje é só areia e ainda não vi em lugar nenhum do mundo você 
consumir areia no lugar da água. E até agora, parece que nada 
foi feito. O ano passado, quando chegou o recurso para amenizar 
o sofrimento dos mais humildes, o dinheiro chegou junto com a 
chuva e aí tiveram que devolver quatro milhões de reais. 
 Para finalizar, gostaria de dizer que se nós não nos 
unirmos, políticos de uma forma geral e a sociedade, para 
pressionarmos exigindo nossos direitos, a escuridão vai chegar ao 
Estado de Roraima. E aí volto a dizer que o povo mais humilde é 
quem vai sofrer, porque os poderosos podem comprar geradores de 
grande potência, de última geração e o povo vai para a vela. Nós, 
parlamentares, devemos tentar fazer alguma coisa para resolver 
essa situação, pois aqui está assim, primeiro acontece o problema, 
para depois tentarmos a solução. Acredito que temos que defender 
o nosso povo, aquele povo que nos colocou no poder. Obrigado.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Senhor 
Presidente, não há mais nenhum orador inscrito para o Grande 
Expediente.
 O Senhor Presidente Francisco Mozart – Não havendo 
mais nenhum orador inscrito para o Grande Expediente e não 
havendo Ordem do Dia para esta Sessão, passaremos para o 
Expediente de Explicações Pessoais.
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Senhor Presidente, 
queria registrar nesta Casa que já se passaram algumas Sessões 
e até agora não foi tratado do Requerimento que fiz com relação 
à criação da CPI e da Comissão Especial referente às denúncias 
do Ministério Público de Contas. Misteriosamente, nos calamos 
perante denúncias tão graves que não podem passar em brancas 
nuvens. Foi criada uma Comissão que, regimentalmente, é nula, 
não existe. Fiz um requerimento mostrando que no Regimento não 
havia previsão para isso e até agora esse Requerimento não foi 
colocado em discussão nesta Casa. Por isso, gostaria de registrar 
minha indignação por não compreender esse silêncio diante de um 
fato tão grave que foi noticiado, debatido e discutido de forma 
acalorada, onde vários se manifestavam pelo prosseguimento das 
investigações, mas agora só resta o silêncio, a paz e a tranqüilidade. 
Eu não tenho nada contra a paz e a tranquilidade, acho que esta 
Casa tem que ter serenidade, mas, não pode fechar os olhos para 
denúncias tão graves. Gostaria que amanhã, na próxima sessão, 
fosse analisado o Requerimento, aliás os dois requerimentos de 
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de autoria do Conselho de Vogais da Junta Comercial do Estado 
de Roraima, sobre “denúncia contra o Senhor Ubirajara Riz 
Rodrigues pela conduta de usurpação de competência, improbidade 
administrativa e apropriação indébita”. 

Dep. Soldado Sampaio
Vice-Presidente da Comissão

SUPERINTENDÊNCIA  LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERÊNCIA DE APOIO ÁS COMISSÕES
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA, TRIBUTAÇÃO E CONTROLE

Em 29/10//2015
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº006/15

 Comunicamos aos Senhores Parlamentares, membros 
desta Comissão, Aurelina Medeiros, Dhiego Coelho, Izaias Maia, 
Jânio Xingú, Marcelo Cabral e Soldado Sampaio, para reunião 
ordinária desta Comissão, no dia 03 de novembro (terça-feira) ás 
15h, na Sala de Reuniões, nos altos do Plenário Deputada Noêmia 
Bastos Amazonas, para apreciação e deliberação das Proposições 
constantes na ordem do dia na Comissão. 

Dep. Coronel Chagas
Presidente

SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA FAMÍLIA, DA 
MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO IDOSO 
E DE AÇÃO SOCIAL.

Em, 29/10//2015.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 006/2015

 Convoco os Senhores Deputados componentes desta 
Comissão: Angela Águida Portella, Oleno Matos, Aurelina 
Medeiros, Lenir Rodrigues e Dhiego Coelho, para Reunião 
Ordinária, no dia 03 de novembro do corrente, às 16h, no 
Plenarinho, desta Casa de Leis, para deliberação de Proposições 
constantes na ordem do dia desta Comissão: 
· Substitutivo ao PL nº 022/2015, de autoria do Deputado 
Marcelo Cabral, que, “cria o programa de conscientização e obriga 
a inclusão e reserva de vagas na rede pública e privada de educação 
no estado de Roraima para crianças e adolescentes com transtorno 
do espectro autista e da outras providências”, Relator Deputado 
Oleno Matos; 
· PL nº 049/2015, de autoria da Deputada Angela Águida 
Portella que, “Institui a semana da mobilização da família na escola 
e dá outras providências”, Relatora Deputada Aurelina Medeiros; 
· PL nº 037/2015, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues 
que, “Institui sobre a obrigatoriedade de exame de acuidade visual 
e auditiva nas escolas públicas e dá outras providências”, Relator 
Deputado Dhiego Coelho; 
· PL nº 021/2015, de autoria do Deputado Marcelo 
Cabral que, “Autoriza à Secretaria Estadual de Saúde, junto com 
a Secretaria Estadual de Educação a implantação do programa e 
prevenção às verminoses nas escolas da rede pública estadual”, 
Relator Deputada Aurelina Medeiros; 
· PL nº 036/2015, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues, 
que, “Institui a ação ronda Maria da Penha no âmbito da polícia 
militar do estado de Roraima, e dá outras providências”, Relator 
Deputado Dhiego Coelho.

Oleno Matos
Vice-Presidente da Comissão.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIAREALIZADA NO DIA 27 DE 

OUTUBRO DE 2015
 Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois 
mil e quinze, às nove horas, 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, Lenir Rodrigues 
e Oleno Matos Matos. Ausentes os Senhores Deputados Brito 
Bezerra e Jorge Everton.  Abertura: Havendo quórum regimental, 
o Senhor Presidente, ao declarar aberta a Reunião solicitou à 

desculpava até com relação a alguns nomes que foram proferidos 
e que, na verdade, ele tinha consciência de que tinha se enganado, 
mas mesmo assim, eu acho que da mesma forma como ele fez 
publicamente, ele deveria se manifestar publicamente para que 
fosse reparado esse constrangimento a esta Casa. Enquanto isso 
não for feito, fica mantido tudo que Vossa Excelência falou, 
Deputado Chico Guerra. Eu sou solidário e tenho certeza que o 
grupo G14 fará a mesma coisa. Quero deixar registrado que em 
nenhum momento o Presidente Jalser Renier deixou dúvida sobre 
o resultado de nenhuma votação no dia de ontem, ele manifestou 
o desejo de fazer nova eleição. Nós temos que respeitar a vontade 
da maioria, o que for decidido aqui é ponto pacífico, senão vamos 
ficar votando até o ano que vem, só porque a Defensoria quer. Tem 
de respeitar a vontade da maioria desta Casa. Então, quero deixar 
registrado nesta manhã que nós precisamos que as decisões nesta 
Casa sejam respeitadas, e na democracia quem manda é a maioria. 
 O Senhor Presidente Francisco Mozart – A democracia 
foi exercida nesta Casa, que tem o poder de fazer suas escolhas, a 
qual foi feita de forma independente e soberana.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros - Eu nem gostaria 
de me manifestar, mas não vi também nenhuma manifestação do 
Presidente com relação a uma nova eleição. Reportei-me ontem ao 
Regimento Interno desta Casa, se ele não existe. Mas, se a maioria 
manda a gente tem que modificar o Regimento. Eu acho que o 
Regimento é muito claro e tem uma dúvida que eu levantei, e o 
Deputado Chico Guerra também, em votação secreta não se discute, 
tem que ter 13 votos para ser aprovado, isso é um fato. Agora, 
quando houver empate, teria outra votação até que seja desfeito o 
empate. Isso é regimental. Eu acho que a maioria manda, vota, e o 
plenário é soberano, mas existe um Regimento e se ele não serve, 
tem que ser considerado isso, se não serve o Regimento, vamos agir 
de acordo com a nossa vontade. 
 Era isso que eu gostaria de dizer, e foi esse o meu 
posicionamento ontem, do Deputado Chico Guerra também, porque 
está escrito no Regimento, tem que ter 13 votos. Tem um artigo que 
diz da votação, se houver empate, terão outras votações até que 
não haja empate. Isso é regimental. Talvez tenham entendido isso 
de outra forma. A gente fez essa colocação ontem, porque a gente 
entende que esta Casa tem um Regimento.
 O Senhor Deputado Masamy Eda - Deputada Aurelina, 
eu lembro que a Senhora já era Deputada na época que o Defensor 
Geral veio para esta Casa para ser sabatinado e teve uma votação. 
Se não me engano, na época do Deputado Mecias que foi 12 a 
12. Eu acho que se houve essa votação, teria que haver em outras 
votações também. Então, eu acho que seria de bom senso.
 O Senhor Deputado Naldo da Loteria – Só para 
esclarecer, na votação secreta pode haver empate e não tem 
desempate, porque a votação é secreta e, como o candidato tinha 
que ter 13 votos e teve 12, então não houve empate, 12 é a minoria.
 O Senhor Presidente Francisco Mozart – Não havendo 
mais nenhum Deputado que queira fazer uso do Expediente de 
Explicações Pessoais e, não havendo mais nada a tratar, dou por 
encerrada a Sessão e convoco outra para o dia 15, à hora regimental.
 Registraram a presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Angela A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico 
Guerra, Dhiego Coelho, Francisco Mozart, Gabriel Picanço, 
George Melo, Izaias Maia, Jorge Everton, Marcelo Cabral, 
Masamy Eda, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, 
Oleno Matos, Soldado Sampaio e Zé Galeto.
Ata Sucinta Aprovada em: 15/10/2015

DAS COMISSÕES
SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERÊNCIA DE APOIO ÀS COMISSÕES
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA E 
SERVIÇOS PÚBLICOS.

Em 27/10/2015
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 013/2015

 Convocamos os Senhores Deputados que compõe esta 
Comissão: Jorge Everton, Coronel Chagas, Odilon Filho e Lenir 
Rodrigues, para reunião Extraordinária desta Comissão, no dia 03 
de novembro (terça-feira) após Sessão Plenária na Sala de Reuniões, 
nos altos do Plenário Deputada Noêmia Bastos Amazonas deste 
Poder, para apreciação e deliberação do Processo N° 001/2015, 
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Deputado Oleno Matos para relatar a Proposta de Moção de Pesar 
n° 030/15; Deputada Lenir Rodrigues para relatar a Proposta 
de Moção de Aplaudo n° 031/15; e Deputado Coronel Chagas 
para relatar a Proposta de Moção de Pesar n° 032/15. Após as 
designações, o Senhor Presidente suspendeu a reunião pelo tempo 
necessário para que os Senhores Relatores emitissem os Pareceres. 
Após o tempo estipulado, o Senhor Presidente na reabertura dos 
trabalhos, constatou na Ordem do Dia às Proposições, analisadas 
pelos Relatores, solicitando aos mesmos procederem às leituras 
individuais dos pareceres. Após as leituras, o Senhor Presidente 
colocou os Pareceres individualmente em discussão. Não houve 
discussão, submetendo-os  a votação, sendo aprovados pelos 
Senhores Membros presentes na reunião. Encerramento: O Senhor 
Presidente, após deliberações das Matérias, encerrou a reunião às 
nove horas e trinta minutos. E, para constar, eu, Gizelda Pinheiro 
de Barros, Secretário ad hoc, lavrei a presente Ata que, após lida 
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada à 
publicação.

George Melo
Presidente da Comissão

Secretária desta Comissão proceder à leitura da Ata da reunião 
anterior. A requerimento verbal do Senhor Deputado Oleno Matos, 
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 a votação, sendo aprovada por unanimidade 
dos Senhores Membros da Comissão. Expediente: Dando 
continuidade à reunião, o Senhor Presidente constatou em pauta 
as seguintes Proposições: Proposta de Moção de Pesar nº 030/15, 
de autoria do Deputado Coronel Chagas, aos familiares do Senhor 
Lindberg Melo da Silva, pelo seu falecimento ocorrido no dia 
17/10/15, no Hospital Geral desta capital; Proposta de Moção de 
Aplausos nº 031/15, de autoria da Mesa Diretora, “Pela passagem 
do dia do Odontólogo, ocorrido no dia 25 de outubro do corrente”; 
e Proposta de Moção de Pesar nº 032/15, de autoria do Deputado 
Jânio Xingú, “Aos familiares do jogador de Handebol, Matheus 
Sato, ocorrido no dia 23 de outubro de 2015, quando participava do 
campeonato brasileiro escolar do SESC de Boa Vista”. O Senhor 
Presidente, no uso de suas atribuições legais, designou o Senhor 


