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RESOLUÇÃO Nº 0302/2015-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 listadas no anexo desta 
Resolução, a partir de 01 de outubro de 2015, para exercerem Cargos 
Comissionados, integrantes do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, 
em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 009/2011, de 22 de 
julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 26.07.2011.
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 01 de outubro de 2015.

Palácio Antônio Martins, 28 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 0302/2015/DGP de 01.10.2015.
NOME CARGO

ADRIANO SOUZA SILVA Assistente Parlamentar IV

ANDRE LUIZ RODRIGUES DE ANDRADE Assistente Parlamentar IV

ANDREIA GOMES DA SILVA Assistente Parlamentar II

DAIANA FERNANDES PEGO Assistente Parlamentar IV

DEROCI BARBOSA DA SILVA NETO Assistente Parlamentar IV

ELINEUDA BATISTA NOBRE Assistente Parlamentar IV

FELIX DE LIMA NETO Assistente Parlamentar IV

FREDERICO FERREIRA GOIS Assistente Parlamentar IV

HERINALDO BATISTA DA SILVA JUNIOR Assistente Parlamentar IV

MARIA CLARA DA SILVA DIAS Assistente Parlamentar IV

PRISCILA OLIVEIRA COELHO Assistente Especial II MD

REYNESSON NASCIMENTO DAMASCENO Assessor Parlamentar V

RODRIGO DA SILVA GUIMARAES Auxiliar Parlamentar IV

TEREZINHA MORAES DA SILVA Auxiliar Parlamentar V

THAIS ROCHA DOS SANTOS Assistente Parlamentar IV

Palácio Antônio Martins, 28 de outubro de 2015.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0303/2015-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 a servidora Daniela Batista de Melo, 

matrícula 16776, a partir de 01 de outubro de 2015, onde exerceu Cargo 
Comissionado em Gabinete, FS5 Secretário Parlamentar, 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 NOMEAR Daniela Batista de Melo, a partir de 
01 de outubro de 2015, para exercer o Cargo Comissionado Assistente 
Parlamentar III, integrantes do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, 
em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 009/2011, de 22 de 
julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 26.07.2011.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 01 de outubro de 2015.

Palácio Antônio Martins, 28 de outubro de 2015.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

ATOS ADMINISTRATIVOS
DA PRESIDÊNCIA - EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO
PROCESSO N.º: 024/ALE/2012 
OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 
31/10/2016 
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA
CNPJ: 34.808.220/0001-68
CONTRATADA: PÓLIS INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.125.392/0001-15
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01001.0103101.2011/339039-101
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores
DATA DA ASSINATURA: 30/10/2015
VIGÊNCIA: 01/11/2015 A 31/10/2016
PELA CONTRATANTE: Deputado JALSER RENIER PADILHA
PELA CONTRATADA: MARCOS VENICIO BRINGHENTI e 
RICARDO LUIZ GARBINI

Boa Vista-RR, 03 de novembro de 2015
GLAUCINEIDE FERREIRA DA SILVA

Superintendente Administrativa

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 0301/2015-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR os servidores listados abaixo, a partir de 01 

de outubro de 2015, onde exerceram Cargos Comissionados nos Gabinetes, 
integrantes do Quadro de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a 
Resolução nº 013/2012, de 04 de janeiro de 2013, publicada no Diário da ALE 
nº 1490 de 04.01.2013.

MAT NOME CARGO

17472 ANA CAROLINE SILVANO FS4 Auxiliar Parlamentar

10702 JORDANIA MENDES TORREIA PINTO FS1 Auxiliar Parlamentar

8174 MARCIA ANDREIA GUEDES FIGUEIREDO FS1 Auxiliar Parlamentar

8645 MARCIANE LIMA DA PENHA FS2 Secretário Parlamentar

8640 NATALIA PAIVA DE OLIVEIRA FS5 Auxiliar Parlamentar

17568 THABATA MORGANA DA SILVA PIMENTEL FS4 Secretário Parlamentar

Art. 2º NOMEAR as pessoas listadas abaixo 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.

MAT NOME CARGO

17472 ANA CAROLINE SILVANO FS1 Assessor Parlamentar

10702 JORDANIA MENDES TORREIA PINTO FS4 Secretário Parlamentar

8174 MARCIA ANDREIA GUEDES FIGUEIREDO FS4 Auxiliar Parlamentar

8645 MARCIANE LIMA DA PENHA FS5 Secretário Parlamentar

8640 NATALIA PAIVA DE OLIVEIRA FS4 Secretário Parlamentar

17568 THABATA MORGANA DA SILVA PIMENTEL FS1 Técnico Legislativo

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 01 de outubro de 2015.

Palácio Antônio Martins, 28 de outubro de 2015.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário
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conformidade com o art. 31, capuz, e art. 33, XVIII. da Constituição 
Estadual, c/c art. 23, VI, 7”, e art. 43 do Regimento Interno deste 
Poder, promulga a seguinte Resolução:

Art. 1° Fica criada Comissão Especial Externa para, 
nos termos do art. 43 do Regimento Interno, analisar e emitir 
parecer ao Projeto de Lei n° 073/15, que Dispõe sobre o Plano 
de Cargos, Carreiras e Remunerações — PCCR dos Servidores 
Públicos Efetivos do Quadro Geral do Poder Executivo do Estado 
de Roraima, e dá outras providências, composta pelos seguintes 
Parlamentares:

- Coronel Chagas;
- Evangelista Siqueira;
- Jânio Xingú;
- Naldo da Loteria;
- Soldado Sampaio.
Art. 2° A Comissão a que se refere o art. 1° tem o prazo, 

para funcionamento, de 60 (sessenta) dias.
Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação.
Palácio Antônio Martins, 3 de novembro de 2015.

Dep. JALSER RENIER
Presidente

Dep. NALDO DA LOTERIA
1º Secretário

Dep. MARCELO CABRAL
2º Secretário

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA
ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA QUADRINGENTÉSIMA 
QUADRAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
QUINQUAGÉSIMO PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA 
LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DE RORAIMA.
Às nove horas do dia vinte e nove de outubro de dois mil e 
quinze, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda 
milésima quadringentésima quadragésima nona 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 Jânio 
Xingú, declarou aberta a Sessão e solicitou ao Senhor Segundo-
Secretário, Deputado Masamy Eda, 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 Decreto Legislativo s/nº, de 28/10/15, de 
autoria do Deputado Jânio Xingú, que “concede a comenda Ordem 
do Mérito Legislativo, na Categoria Mérito Especial, ao ex-jogador 
de Handebol Matheus Yukio Sato”, e dá outras providências; 
Memorando nº 094, de 28/10/15, do Deputado Marcelo Cabral, 
comunicando sua ausência nas sessões plenárias dos dias 28 e 29 de 
outubro do corrente ano. EXTERNOS: Ofício nº 403, de 27/10/15, 
do Ministério Público Federal – Procuradoria da República em 
Roraima, referente ao Inquérito Civil nº 1.32.000.000694/2015-
19. GRANDE EXPEDIENTE: Não houve orador. ORDEM DO 
DIA: O Senhor Presidente anunciou, para a pauta da Ordem do 
Dia, discussão e votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 
019/15, que “Considera o Conjunto Arquitetônico e a Encenação 
da Paixão de Cristo patrimônio cultural e material do Estado de 
Roraima”, de autoria do Deputado Jânio Xingú; do Projeto de Lei 
nº 021/15, que “Autoriza à Secretaria Estadual de Saúde, junto com 
Secretaria Estadual de Educação, a implantação do Programa de 
Prevenção às Verminoses nas escolas da rede pública estadual”, de 
autoria do Deputado Marcelo Cabral; do Substitutivo ao Projeto 
de Lei nº 022/15, que “Cria o Programa de Conscientização e 
obriga a inclusão e reserva de vagas, na rede pública e privada 
de educação do Estado de Roraima, para crianças e adolescentes 
com transtorno do espectro autista e dá outras providências”, de 
autoria do Deputado Marcelo Cabral; do Projeto de Lei nº 037/15, 
que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de exames com atividades 
visual e auditiva nas escolas públicas e dá outras providências”, de 
autoria da Deputada Lenir Rodrigues; do Veto total ao Projeto de 
Lei nº 034/15, que “Estabelece os critérios de avaliação de dislexia 
nos concursos de provas e títulos para investidura em cargo ou 

RESOLUÇÕES DE AFASTAMENTOS

R E S O L U Ç Ã O Nº 432/2015
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, 

no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com a Resolução 
008/09.

RESOLVE
AUTORIZAR o afastamento do Excelentíssimo Senhor 

Deputado FRANCISCO DOS SANTOS SAMPAIO para viajar com 
destino a cidade de Brasília - DF, no período de 03.11 a 04.11.2015, com 
a finalidade de tratar de assuntos inerentes às atividades parlamentares, a 
serviço deste Poder.

                Palácio Antônio Martins, 03 de Novembro de 2015
Deputado JALSER RENIER PADILHA

Presidente
Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA

1º Secretário
Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO

2º Secretário

ATOS LEGISLATIVOS
RESOLUÇÃO DA MESA

RESOLUÇÃO Nº 049/2015
Cria Comissão Especial Externa 
para analisar o nome do Senhor 
Vicente de Paula Vasconcelos 
Barreto, indicado para exercer o 
cargo de Presidente da Agência de 
Defesa Agropecuária de Roraima 
— ADERR, nos termos do art. 33, 
inciso XVIII, da Constituição do 
Estado de Roraima.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições, e em 
conformidade com o art. 31, caput, e art. 33, XVIII, da Constituição 
Estadual, c/c art. 23, VI, “j”, e art. 43 do Regimento Interno deste 
Poder, promulga a seguinte Resolução:

Art. 1° Fica criada Comissão Especial Externa para, nos 
termos dos artigos 269 e 271 do Regimento Interno, analisar o nome 
do Senhor Vicente de Paula Vasconcelos Barreto, indicado para 
exercer o cargo de Presidente da Agência de Defesa Agropecuária 
de Roraima — ADERR/RR, e sabatiná-lo, conforme Mensagem 
Governamental a° 048, de 21 de outubro de 2015, composta pelos 
seguintes Parlamentares:

- Ângela Águida Portella;
- Brito Bezerra;
- Marcelo Cabral;
- Soldado Sampaio; e
- Zé Galeto.
Art. 2° A Comissão, a que se refere o art. I°, tem o prazo 

para funcionamento de 60 (sessenta) dias.
Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação.
Palácio Antônio Martins, 3 de novembro de 2015.

Dep. JALSER RENIER
Presidente

Dep. NALDO DA LOTERIA
1º Secretário

Dep. MARCELO CABRAL
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 050/2015
Cria Comissão Especial Externa 
para, nos termos do art. 43 do 
Regimento Interno, analisar e 
emitir parecer ao Projeto de Lei n° 
073/15, que Dispõe sobre o Plano de 
Cargos, Carreiras e Remunerações 
— PCCR dos Servidores Públicos 
Efetivos do Quadro Geral do Poder 
Executivo do Estado de Roraima, e 
dá outras providências.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições, e em 
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conforme requerimento anexo.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Jânio Xingú - Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos 
para o Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Procede 
à chamada. 
 O Senhor Deputado Izaias Maia – Senhor Presidente, 
demais parlamentares, público aqui presente. Mais uma vez, fomos 
matéria do Jornal Nacional que, graças a Deus, resolveu dar um 
pouco de atenção para o Estado de Roraima, pena que, mais uma 
vez, é para mostrar o perigo que estamos correndo no Estado de 
Roraima. Ontem, em matéria do Jornal Nacional, foi destacado 
que ocorreram sete apagões, ou seja, sete vezes seguidas houve 
falta de energia por problemas na Venezuela. Eu volto a repetir: a 
Venezuela não tem energia nem para ela, como é que a Venezuela 
pode dar energia para o Estado de Roraima? Alguém pode dizer: 
mas, tem um contrato assinado. Que contrato assinado! Como é que 
vou cumprir um contrato se eu não tenho energia? Sete apagões, um 
atrás do outro, matéria nacional, destacaram no Jornal Nacional o 
que falamos aqui, o único Estado da Federação onde a energia vem 
de outro país. Um país que enfrenta sérios problemas políticos, falta 
comida, falta trabalho, desespero geral, com um real você compra 
160 bolívares. Quer dizer, uma economia acabada da Venezuela. 
Tudo o que já foi dito aqui foi destaque no Jornal Nacional, são 
800 quilômetros de linhão de guri que vem da Venezuela para cá, 
a qualquer momento pode acontecer um problema com a torre. 
Sempre a mesma alegação, foi problema na linha de transmissão da 
Venezuela que gerou a falta de energia. É muita conversa e ninguém 
toma providência nem resolve coisa nenhuma. Talvez, quando, ao 
invés de sete apagões, forem mil e sete, quando a energia faltar 
por 3, 6, 9, 10 dias, um ano, 20 anos, alguém faça alguma coisa. 
Lamentavelmente, fomos manchete, normalmente somos manchete 
em rede nacional por desvio, por roubo e tudo o que não presta. 
Dificilmente, somos destacados no cenário político pela imprensa 
de forma respeitosa. Gostaria de pedir aos mais experientes, sou 
calouro nesta Casa, que vejam uma forma para com os vereadores, 
Deputados estaduais, federais, senadores e a sociedade mostrar 
que estamos aqui, apesar do governo do PT dizer que 500 mil 
votos o Lula tem só na Universidade de São Paulo. O problema 
é que, se continuar esse descaso, a falta de atenção, a energia vai 
faltar, a escuridão vai se instalar e quem será penalizado será o 
povo. Muita gente de poder econômico mais elevado vai comprar 
gerador de última geração, os mais potentes do mundo, enquanto 
o gerador do nosso povo será a vela, tem gente que nem a vela 
poderá comprar. Está na hora, antes que o apagão chegue, possamos 
ordeira e democraticamente, fazer alguma coisa. Eu estou fazendo 
a minha parte aqui e na televisão, mas gostaria que a sociedade 
se unisse para evitar maiores consequências porque depois que o 
apagão acontecer será difícil reverter à situação. Por que não houve 
a continuidade do Linhão de Tucuruí para integrar o nosso Estado 
em rede nacional de energia? Porque os Waimiris e Atroaris não 
permitiram, a obra não pode passar, a empresa esperou três anos e 
desistiu. O governo trabalhou? Trabalhou, têm as termoelétricas, 
só que na hora do apagão violento agüenta uma, duas horas e acaba 
a energia também. Outro problema é que Amazonas, Roraima e 
Acre devem para a distribuidora da PETROBRÁS mais de quatro 
bilhões de reais. A distribuidora já avisou que não vai mais vender 
combustível, óleo para esses Estados enquanto não pagarem a 
dívida. É uma situação complicada, diante da qual pedimos união 
de todos para que não voltemos ao tempo das trevas que está se 
avizinhando.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Gabriel Picanço 
– É lamentável que uma fundação tenha mais poder do que a 
Constituição, mais poder do que a Presidente da República, como 
é a prática da FUNAI. A FUNAI usa o índio como escudo, isso não 
são os índios não, é exclusivamente a FUNAI e as ONGs que estão 
escondidas por trás do rótulo dos índios. Num Estado brasileiro onde 
uma linha de energia percorre 1700 quilômetros, não prejudicou 
o meio ambiente para chegar até Manaus, mas de lá para cá, por 
causa de 130 quilômetros, vai prejudicar o meio ambiente? Isso é 
balela, são as ONGs extorquindo o governo federal porque eles não 
trabalham, eles são picaretas, eles fazem piquetes para empatar o 
desenvolvimento do Estado de Roraima. A Assembleia, as Câmaras 
municipais e o povo têm que se unir, ir para as ruas e pedir a extinção 
da FUNAI, que só faz atrapalhar o desenvolvimento dos Estados da 

emprego da administração direta ou indireta, conforme Mensagem 
Governamental nº 046/15” e da Proposta de Moção de Aplauso 
nº 033/15, pelo transcurso do dia 28 de outubro, Dia do Servidor 
Público. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Primeiro-Secretário proceder à leitura da Proposta de Moção de 
Aplauso nº 033/15, que, colocada em discussão e votação simbólica, 
foi aprovada por unanimidade. Após, o Senhor Presidente transferiu 
as demais matérias constantes na Ordem do Dia para a próxima 
Sessão. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Não houve. E, não havendo 
mais nada a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a Sessão 
e convocou outra para o dia 3 de novembro, à hora regimental. 
Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: Aurelina 
Medeiros, Brito Bezerra, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, 
Francisco Mozart, Gabriel Picanço, George Melo, Izaias Maia, 
Jânio Xingú, Lenir Rodrigues, Masamy Eda, Mecias de Jesus, 
Naldo da Loteria, Odilon Filho, Oleno Matos, Soldado Sampaio 
e Zé Galeto. 
Aprovada em: 03/11/2015

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2443ª SESSÃO, EM 15 DE OUTUBRO DE 2015.
50º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JÂNIO XINGÚ 

(Em exercício)
 Às nove horas do dia quinze de outubro de dois mil 
e quinze, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda 
milésima quadringentésima quadragésima terceira Sessão Ordinária 
do quinquagésimo período Legislativo da sétima Legislatura da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Jânio Xingú – 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 Jânio Xingú – 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 – Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO:
 - Mensagem Governamental nº 047, de 08/10/15, 
encaminhando para apreciação desta Casa, substitutivo ao Projeto 
de Lei que “dispõe sobre a regularização fundiária de assentamentos 
irregulares em imóveis urbanos de domínio do Estado de Roraima e dá 
outras providências”.
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS:
 - Indicação s/nº, de 14/10/15, do Deputado Soldado 
Sampaio ao Governo do Estado, solicitando promoção de um ciclo 
de palestras ou congresso estadual, em parceria com o Tribunal de 
Justiça, Ministério Público Estadual e Procuradoria-Geral de Justiça, 
visando capacitação, orientação e reciclagem dos policiais militares 
acerca de: a) audiência de custódia e b) prerrogativas de autoridades 
dotadas de imunidade e inviolabilidade.
 - Memorando nº 0123, de 08/10/15, do Deputado Jorge 
Everton, informando a sua ausência na sessão ordinária do dia 
08/10/15.
 - Memorando nº 0216, de 14/10/15, da Deputada Lenir 
Rodrigues, informando a sua ausência na Sessão Plenária do dia 
14/10/15. 
 DIVERSOS:
 - Ofícios nºs. 273 e 274, de 08/10/15, da Superintendência 
Regional de Roraima – CAIXA, encaminhando notificação de crédito 
de recursos financeiros – Orçamento Geral da União.
 - Ofício nº 117, de 13/10/15, do Sindicato dos Profissionais 
de Enfermagem de Roraima – SINDPRER, comunicando o adiamento 
de Retorno à GREVE. 
 - Ofício nº 485, de 13/10/15, da Defensoria Pública 
do Estado de Roraima, comunicando a anulação da eleição para 
composição da Lista Tríplice para escolha do Defensor Público-Geral, 
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Estado de Roraima, visando destravar o linhão de Tucurui. O ato inclui 
toda classe política do nosso Estado, juntamente com a sociedade civil 
organizada, somos um ente federativo, independente de termos 500 
mil habitantes. O Estado de Roraima precisa se desenvolver. E eu 
acredito, como muitos da região norte do país, muitos amazônidas, 
que existe um grande complô internacional para impedir que a região 
norte do país se desenvolva. Então, umas das maneiras para não nos 
desenvolver é tirar as condições das estradas, energia elétrica; quer 
dizer, não termos o apoio do Governo Federal para sair desse grande 
caos em que vive a região norte do país. Uma das regiões esquecidas 
pelo poder público. Eu convido os colegas para uma audiência pública 
que é um grande levante da sociedade civil organizada com a classe 
política de nosso Estado para destravar-mos o Linhão de Tucuruí. Isso 
é um assunto sério e breve. Faltar energia não causa prejuízos apenas 
domésticos, mas a classe empresarial como um todo. Perde-se tudo o 
que é perecível. E outra, roubam o sono do nosso povo ao impedir o 
desenvolvimento de nosso Estado. Então, parabenizo Vossa Excelência 
por manifestar sua preocupação diante do problema e quero estar 
junto com todos os Deputados, com a sociedade civil organizada para 
promovermos um grande trabalho para o destravamento do Linhão de 
Tucuruí. Muito obrigado!
 O Senhor Deputado Izaias Maia continua. – Muito 
Obrigado, Deputado Brito. Peço aos parlamentares aqui presentes, 
principalmente os que têm mais proximidade com os senadores Angela 
Portela, Romero Jucá e Telmário Mota para nos unirmos. O partido 
agora chama-se Estado de Roraima. Já não basta o problema que 
temos, agora a falta de energia vai ser o golpe de misericórdia para 
acabar com este Estado de uma vez. Podem ter a certeza, muita gente 
pode não sentir a diferença se faltar energia um, dois, três dias, mas 
sentirão quando faltar quatro ou cinco meses, e é quando o Estado vai 
falir. E para reverter, nem Governo, ninguém mais poderá fazer coisa 
alguma. Aí estaremos obrigados a voltarmos a era da lamparina e da 
vela.
 Então, temos que reunir a força da união, a nossa capacidade, 
mostrar que, sabemos lutar para vencer. Pode até vir a escuridão, mas 
vamos mostrar que lutaremos até o último dia para que o Governo 
Federal nos dê atenção. Enfim, sabemos que tudo que se busca, através 
da política, deve ser resolvido. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Chico Guerra – 
Deputado, Vossa Excelência não imagina quantos eletrodomésticos 
foram inutilizados, só ontem. Aquele cidadão que trabalha como 
ajudante de pedreiro, paga prestação da sua geladeira, de repente foi 
inutilizada. E ele, ou não sabe procurar seus direitos ou porque não 
tem tempo. É muito grave, gravíssimo o que vem ocorrendo com a 
energia em nosso Estado. Agora, quem está pagando a conta maior, 
por enquanto são as pessoas humildes que vêem inutilizado o seu 
eletrodoméstico, comprado com sacrifício.
 Vossa Excelência, Deputado, poderia em seu programa 
Barra Pesada orientar essas pessoas para irem atrás de seus direitos, 
e quem sabe a companhia não resolveria o problema deles, trocando 
o seu eletrodoméstico por um novo. A minha empregada chegou hoje 
dizendo que a sua central de ar, que ela nem terminou de pagar, já foi 
queimada. Então, igual a ela, deve ter centenas de pessoas hoje no 
Estado que perderam o seu eletrodoméstico, principalmente, ontem, 
que foi o dia todo faltando energia. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Naldo da Loteria – 
Senhor Presidente, Senhores Deputados, a gente vê com preocupação 
esse problema. Ainda este ano, no começo de maio, ouvi da boca do 
Senador Romero Jucá que, até começo de agosto, teria uma posição da 
FUNAI para conseguir a autorização para liberar a passagem da linha 
de Tucurui na reserva. Ouvi do Ministro da Justiça, no encontro da 
UNALE, no Espírito Santo, que também ia ser resolvida essa questão. 
Já estamos chegando em novembro, dezembro, se calaram e até agora 
nada. É preciso que a gente cobre das autoridades federais e que o 
Senador Romero Jucá venha dizer o que está acontecendo, a BR 319, 
há 20 anos fechada, e ainda vai ficar trafegável, mas a licença não 
foi autorizada para pavimentar o trecho do meio. As leis não podem 
ser maiores que os interesses do povo brasileiro. O interesse maior 
é da população, seja índio, seja branco seja o que for. Acho que as 
autoridades federais têm que dar satisfação, se disseram que iam 
resolver, por que não resolveram? A gente não pode resolver, quando 
cair no caos.
 O Senhor Deputado Izaias Maia continua -Gostaria que 
não ficasse só na conversa, vamos tomar uma atitude, estamos aqui, 
dispostos, temos a Casa do povo, temos uma hora e meia no programa 
Barra Pesada, de responsabilidade nossa. E, indistintamente, gostaria 

Amazônia, e deixar que o governo federal, o Exército Brasileiro 
tomem conta desse linhão para trazer energia do Amazonas para cá. 
Isso é picaretagem! Quero me juntar a Vossa Excelência, sou seu 
aliado, se preciso for, vamos todos os dias para as rádios, televisão, 
para o plenário desta Casa para informar que o problema não foi da 
empresa que abandonou as obras. A inauguração do linhão estava 
prevista para o início de 2016, mas, infelizmente, as ONGs e a 
FUNAI não querem.
 O Senhor Deputado Izaias Maia continua – Passo 
diariamente no rumo de Manaus pela reserva, onde é normal a 
escuridão, os índios já estão acostumados com a falta de energia. 
Também é comum ver o índio com o guariba, a anta, a paca nas costas, 
enquanto a natureza estiver produzindo alguma coisa eles estão 
tranqüilos, mas um dia vai acabar porque de onde se tira e não se 
coloca um dia acaba. O governo fez a sua parte. Vocês ouviram, ontem, 
o técnico falar sobre a situação da energia que “não tem condições, 
é um paliativo”. Vai chegar um determinado momento que a energia 
vai faltar. Para evitar que assim aconteça, pedimos união, temos que 
responder que aqui tem só 500 mil pessoas, mas, são batalhadoras, 
vão a Brasília, vão para a porta do Congresso Nacional, pedem aos 
federais para fazerem alguma coisa. Se ficarmos calados a falta de 
energia será o golpe de misericórdia.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado George Melo - 
Parabenizo-o pela importância do seu pronunciamento. Sabemos que, 
dentro da reserva tem mineradora, barragem, degradação ambiental, 
devido à instalação da estrutura para atender a mineradora, inclusive 
já mostramos, nesta Casa, fotos dessa infraestrutura.
 O Senhor Deputado Izaias Maia continua- A área do Pitinga 
é quase de uma cidade, onde nem todo mundo pode entrar.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado George Melo - 
Então, um linhão não pode passar na beira da estrada para atender 
mais de 500 mil pessoas, mas infelizmente para servir de infraestrutura 
para ONGs, que não sabemos a serviço de quem estão, podem fazer 
barragem dentro da reserva. Então, conclui-se que há certamente 
uma questão política para este Estado não dar certo. Este é o meu 
ponto de vista, como Vossa Excelência falou, nós temos 24 Deputados 
Estaduais, 8 Deputados Federais, e 3 Senadores, eu acho que agora, 
não é momento de ser situação ou oposição, mas de sobrevivência do 
nosso Estado. Vossa Excelência está trazendo um assunto que deveria 
ser motivo para discussão nesta Casa, poderíamos tirar um dia para só 
discutirmos essa situação, visando montar uma estratégia, juntos os 
Deputados Estaduais unidos à bancada federal, em prol de Roraima. 
E se for preciso irmos até a Presidência, aos órgãos de controle como 
o Ministério Público Federal. Vamos argumentar com base no nosso 
conhecimento, que lá dentro tem uma estrutura montada, degradando 
o meio ambiente, e o linhão não vai causar danos ambientais. Então, 
Vossa Excelência está de parabéns. Podemos marcar um dia para 
trazermos as autoridades competentes, buscar algo concreto, não 
ficarmos só no discurso. Podemos marcar uma audiência com a 
Presidente, irmos com a Senadora Ângela, que é do PT; o Senador 
Romero Jucá, que é do PMDB; e o Senador Telmário, do PDT. Já que 
Vossa Excelência tomou a frente, poderia encaminhar uma solicitação 
para discutirmos isso juntamente com o Ministério Público Federal 
para sabermos por que eles não querem que este Estado dê certo. Eles 
têm que abrir o jogo, dizer se são as ONGs que estão pressionando. 
Temos que saber o que está de fato acontecendo. 
 O Senhor Deputado Izaias Maia continua - Neste momento, 
eu quero abrir espaço, todos os 24 Deputados têm seu ponto de vista. 
E como Vossa Excelência falou, neste momento, nós não temos 
partido, o nosso partido se chama Estado de Roraima. Convido os 24 
Deputados para irem ao programa Barra Pesada gravar a posição, o 
nosso ponto de vista para levarmos a Brasília o nosso relato sobre o 
que está acontecendo. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado George Melo- Por 
que não fazer uma Audiência Pública? 
 O Senhor Deputado Izaias Maia continua - Como disse, 
tenho a humildade de aprender com os mais experientes como os 
Deputados Mecias e Jalser Renier. O que decidirem eu estou junto.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Brito Bezerra - 
Seguindo a manifestação do pensamento do Deputado George Melo, 
quero lhe parabenizar pelo vosso pronunciamento, sobre o assunto que 
é muito importante. O Estado de Roraima depende de infraestrutura 
para atender a questão da energia elétrica confiável que é um dos pontos 
relevantes para que possamos desenvolver este Estado de forma que o 
povo tenha dignidade. Quero juntar-me a Vossa Excelência, convidar 
os colegas para que possamos fazer um grande levante em prol do 
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educação. A educação é a base e a formação do nosso Estado. O futuro 
do nosso Estado está nas mãos dos professores. Então, que esta Casa 
não dê só os parabéns da boca para fora para nossa educação. Que esta 
Casa demonstre com ações, seja colocando no orçamento a condição de 
termos uma educação de qualidade, seja respondendo às indagações, 
questionamentos, denúncias que esta classe tem trazido para esta 
Casa. Então, no dia do professor, quero homenagear a todos em nome 
da minha mãe que é professora aposentada no Estado de Sergipe, uma 
guerreira que batalhou a vida toda se dedicando à educação, sei o 
quanto é importante o professor, em reconhecimento, deixo os meus 
parabéns, espero que possamos no próximo ano comemorar de forma 
verdadeira a data tão importante. Obrigado.
 O Senhor Deputado George Melo – Quero também fazer 
meu registro aos professores com todo meu respeito, expressando 
minha satisfação por existir esta data no calendário, uma homenagem 
a uma profissão que é responsável por toda uma geração. Sabemos 
que, ao longo dos anos, surgem novas maneiras de tratamento com 
os professores. Quando jovem, o professor era quase nosso segundo 
pai, o que eles falavam era obedecido e recebido com respeito. Hoje, 
não é mais assim. Na maioria das vezes, quando repreende um aluno é 
anarquizado, enxovalhado e, muitas vezes, desrespeitado. Também, os 
professores não vêm sendo bem tratado pelo governo, há pelo menos 
uns 20 anos, é uma das categorias mais desprestigiadas. Sei que hoje 
é muito mais difícil ser professor, pensamos que essa antiga educação 
precisa voltar, precisamos resgatar a identidade familiar para que esta 
categoria seja mais correspondida e mais respeitada no seu trabalho. 
Então, mesmo com todas as dificuldades, temos que olhar com 
carinho, pois, não vejo um País ou um Estado mudar o rumo senão 
pela educação. Gostaria de parabenizar todos os professores, em nome 
da professora Dorcas, que foi minha professora no Monteiro Lobato. 
Há mais de vinte anos não a via. Tenho certeza que todos estarão sendo 
muito bem representados. Obrigado.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros - Senhor 
Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, assinei essa homenagem, 
em nome de todos os Deputados da Casa, pelo reconhecimento desses 
dois profissionais, tanto da área da saúde como da educação. A gente 
reconhece a importância, pois também sou professora, professora de 
magistério, ensinei muito tempo no Ceará, nessa tarefa a gente sente 
o quanto até mãe somos a gente contribui na formação das pessoas, a 
sociedade não seria completa sem o professor, da mesma forma que sem 
o médico. Passei a vivenciar, também, pois tenho na minha casa dois 
filhos desta área, acompanho o sacrifício da classe de manhã, tarde, 
meia noite, uma hora da manhã. São duas profissões que são os pilares 
deste país como de qualquer sociedade. É uma honra para esta Casa 
poder homenagear ambas as profissões com as Moções de Aplauso e 
muitas vezes, é difícil para nós que estamos do outro lado, ouvindo os 
anseios da categoria, embora sofremos muito reconhecemos o valor, 
ficamos, porém, limitados por uma série de questões que são impostas 
ao Poder Legislativo pela responsabilidade de fazermos somente o que 
pode, mas, em nenhum momento, retiramos do nosso pensamento o 
sentimento de grandeza com relação a essas duas profissões, para o 
Estado de Roraima como para o Brasil e para mundo. Meus parabéns 
a ambas. 
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Obrigado, Senhor 
Presidente. Parabenizo também todos os professores do Estado, do 
Município e da rede pública de ensino por esta data tão importante, 
escolhida para homenagear a classe. Desejo que todas as suas 
reivindicações, junto ao Governo do Estado, sejam atendidas, apesar 
de achar que não será de uma vez só, que eles tenham a sabedoria 
de entender que o Estado passa por uma crise, e que possam receber 
seus direitos, conforme as condições do Estado para a capacidade de 
pagamento. Então, que eles tenham saúde e felicidade para educarem 
o povo de Roraima, assim como do Brasil. Obrigado.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Senhor 
presidente, não diferente dos colegas Deputados, quero também 
render minhas homenagens a essa essencial categoria de 
trabalhadores que são os professores. Ninguém chega a lugar 
algum se não passar pelas mãos de um professor, é uma verdade 
universal. Então, a eles rendo as minhas homenagens. Espero, 
sinceramente, que a gente possa, de uma vez por todas, encontrar 
um entendimento entre professores que estão em greve e o Governo 
do Estado, essa é a nossa torcida, esse é o nosso pedido junto ao 
Governo, junto aos professores. Esse impasse não leva a lugar 
algum, pois nesse impasse o Governo alega as razões econômicas 
pelo qual passa, já os professores trazem para a mesa de negociação 
a pauta de reivindicação legítima, justa, infelizmente acumulada 

de pedir que os 24 Deputados, três Senadores, oito federais, vinte 
e três vereadores e até o povo, pedindo para elaborar uma matéria, 
que brigasse, reivindicasse, até, se for preciso, ir para Brasília. Me 
proponho, como tenho um pouco de experiência, arrumar um carro 
de som em Brasília, fazer uma espécie de manifestação, exigindo 
da autoridade federal, de alguém que tomasse alguma providência 
para a nossa situação. Aqui temos parlamentares que conhecem, 
profundamente, os problemas, e desta Casa, cito aqui o Mecias, Jalser, 
Chico Guerra, vamos partir daqui, com uma atitude, o pontapé inicial 
foi dado pela Rede Globo, temos que aproveitar o gancho da Rede 
Globo, que mostrou somente a verdade. Agora depende de nós, se 
ficarmos calado podem ter a certeza, quando a escuridão chegar, não 
precisa de governo, Assembleia, Câmara, coisa nenhuma, pra fazer 
o quê? Fazer o quê na escuridão? Ao querido Mecias, tem vários 
parlamentares aqui, o espaço está aberto para falarmos sobre energia 
e que a conclusão debate, após gravarmos, levaríamos para Brasília, 
onde, com a ajuda dos federais, senadores, para que facilitem o nosso 
caminhar em Brasília. Vamos nos unir.
  Gostaria, em nome de todos os parlamentares, 
parabenizar pelo seu dia os professores de uma forma geral, 
professores estaduais, indígenas, enfim, todos, a educação é a pilastra 
do desenvolvimento de um Estado, que os professores tenham fé a 
situação vai ser resolvida, e a educação vai voltar a trilhar o caminho 
no seu rumo certo. É o que todos nós parlamentares desejamos. 
Obrigado.
 O Senhor Presidente Jânio Xingú – Não havendo mais 
orador para o Grande Expediente, passamos para Ordem do Dia. 
Discussão e votação, em turno único, da Moção de Aplauso nº 026/15, 
de 14/10/15, pelo transcurso do Dia do Médico, a ser comemorado 
no dia 18 de outubro, e da Moção de Aplauso nº 027, de 14/10/15, 
pelo transcurso do Dia do Professor, a ser comemorado no dia 15 de 
outubro, ambos de autoria da Deputada Aurelina Medeiros. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura da 
Moção de Aplauso nº 026/15.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lida a 
Moção de Aplauso nº 026/15.
 O Senhor Presidente Jânio Xingú – Em discussão a Moção 
de Aplauso nº 026/15. Não havendo nenhum Deputado que queira 
discutir, coloco-a em votação, a votação será simbólica. Os Deputados 
que concordarem com a Moção permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Moção de Aplauso nº 026/15.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
leitura de Moção de Aplauso nº 027, de 14/10/15, pelo transcurso do 
Dia do Professor.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lida 
Moção de Aplauso nº 027/15.
 O Senhor Presidente Jânio Xingú – Em discussão, como 
não há nenhum Deputado que queira discutir, coloco-a em votação, 
que será simbólica. Os Deputados que concordarem com a Moção 
permaneçam como estão.
 Dou por aprovada, por unanimidade dos Senhores 
Deputados presentes, a Moção de Aplauso nº 027/15.
 Não havendo mais matéria para Ordem do Dia, passamos 
para Expediente de Explicações Pessoais. 
 O Senhor Deputado Naldo da Loteria – Apenas para 
registrar a passagem do dia do professor com a homenagem a esses 
cidadãos que se dedicam a carreira de professor com amor e prazer por 
aquilo que faz, é uma das profissões mais gratificantes que existem 
entre as profissões. Obrigado.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus – Senhor Presidente, 
quero me juntar aos demais colegas para homenagear os professores 
de toda a rede estadual, municipal e os professores indígenas do nosso 
Estado. Quero parabenizar e abraçar todos esses professores em nome 
de duas professoras, minhas primeiras professoras. A professora Maria 
de Jesus e a professora Alzenir que moram em São João da Baliza. 
Então, em nome das professoras Maria de Jesus e Alzenir quero 
abraçar e homenagear todos os professores pelo seu dia. Obrigado.
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Senhor Presidente, 
também gostaria de homenagear todos os professores do nosso Estado 
e do Brasil. Pessoas que dedicam suas vidas formando todas as 
outras profissões, muitas vezes, abdicam de sua saúde por situações 
inapropriadas de trabalho. Essas pessoas precisam ser tratadas 
com respeito, e o maior respeito que esta Casa pode ter com esses 
professores é responder suas indagações e questionamentos como já 
houve aqui, mas até agora não tomamos providência. Precisamos olhar 
para o orçamento, do qual vossa excelência é o relator, e priorizar a 
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Orçamento e Finanças da Educação-DECOF, às 
16h;

•  Senhor Josimar Lins Pereira Filho, 
Chefe da Divisão de Convênios da Educação, às 
17h;

•  Senhor Ornildo Roberto de Souza, 
Diretor-Geral do Sindicato dos Trabalhadores 
em Educação do Estado de Roraima-SINTER, às 
18h.

Jânio Xingú
Presidente da Comissão

SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERENCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS 
MINORIAS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2015
Em      /11/2015

 Convoco os Senhores Parlamentares, Membros desta 
Comissão, Deputados Chico Guerra, Dhiego Coelho, Soldado 
Sampaio e Francisco Mozart para reunião extraordinária desta 
Comissão, no dia 04/ 11/ 2015, às 16 horas, na Sala de Reunião deste 
Poder, para apreciação e deliberação das Proposições constantes da 
Ordem do dia desta Comissão e o que couber:

PROCESSO 03/14
Autoria: Associação de familiares e amigos dos reeducandos 

de Roraima.
Ementa: Denuncia e pede providências quanto à negligência 

e atentado contra os direitos humanos que ocorrem na Penitenciária 
Agrícola de Monte Cristo de Roraima. 

PROCESSO 03/15
Autoria: GRUPO DIVERSIDADE/ ATHENA/ ATERR/ 

CEDDP – LGBTRR/ FORUM-OSC/ AIDS-ABV
Ementa: Solicita manifestação junto ao Processo de 

nº163/2014 que inclui o Projeto de Lei nº 054/2014 que institui e inclui 
no Calendário Municipal a Semana da família; Pede providências 
urgentes quanto à tendência crescente da violência homofóbica e de 
todas as demais formas de violência.

PROCESSO Nº 004/2014
Autoria: Eliana Matilde Trindade
Ementa: Solicitação de providências contra atos e decisões 

desumanas praticados contra os reeducandos da Penitenciária Agrícola 
Monte Cristo de Roraima.

PROJETO DE LEI Nº 036/15
Autoria: Deputada Lenir Rodrigues
Ementa: Institui a ação Ronda Maria da Penha no âmbito da 

Polícia Militar do Estado de Roraima e dá outras providências.
Izaías Maia

     Vice-Presidente da Comissão

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

TERMO DE REUNIÃO N° 002/2015
03 DE NOVEMBRO DE 2015

De conformidade com o termo do Edital n° 012/2015, 
publicado no Diário da Assembleia Legislativa, no dia 21 de outubro 
de 2015, o Senhor Deputado Jorge Everton, Presidente desta Comissão, 
convocou os Senhores Deputados: Coronel Chagas, Soldado Sampaio, 
Lenir Rodrigues e Odilon Filho, Membros, para reunião extraordinária, 
no dia 22 de outubro de 2015, para apreciação e deliberação do 
Processo N° 001/2015, 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”. No entanto, a 
mesma não ocorreu por falta de “quorum” regimental. Assinaram a 
folha de presença o Deputado Jorge Everton e o Deputado Coronel 
Chagas.

E para constar, eu, Maria Aparecida Barros de Oliveira, 
secretária, lavrei o presente Termo, que será assinado pelo Senhor 
Presidente e encaminhado à publicação. 

Jorge Everton
Presidente da Comissão

em anos anteriores, nos quais não foi contemplada. Então, espero 
que a gente possa encontrar um termo razoável e satisfatório 
para o Governo, acima de tudo, para os professores, que possam 
retornar ás aulas quanto antes. Aproveitando, Senhor Presidente, 
quero reforçar junto ao Governo do Estado, junto ao Comandante 
da Polícia Militar, coronel Santos filho, uma Indicação, que fiz no 
dia de hoje que trata de promover um ciclo de palestras, cursos, ou 
outros mecanismos que venham qualificar, mais ainda, o policial 
militar para lidar com as seguintes ocorrências, em especial, as 
prerrogativas dos advogados, de outras autoridades, orientando os 
nossos policiais nas diferentes formas de se comportarem, como 
se amparar, sabendo que, vez ou outra, há excesso por parte dos 
policiais, também, tem excesso por parte das autoridades. Ao 
intermediar uma situação, o policial, às vezes, tentando fazer a 
coisa certa, termina se prejudicando. Então, uma boa orientação 
iria fazer com que o policial fizesse a coisa correta e se, de fato, 
houvesse qualquer excesso por parte dessa autoridade, o policial 
estaria amparado. A outra questão é com relação à audiência de 
custódia pois o Tribunal de Justiça adotou, há uns trinta dias, medida 
relacionada a um cidadão flagranteado que deve ser apresentado em 
24 horas perante o Juiz de plantão. Isso é o dinamismo da justiça, é 
louvável essa ideia. Em Roraima está sendo um caso experimental, 
essa novidade trazida pelo Presidente do Supremo para Roraima. 
Por outro lado, entretanto, Senhor Presidente, isso nos preocupa. 
Acontece, porque quando se faz a prisão de um meliante, muitas 
vezes, se usa força, ou quando ele, na fuga, sai pulando muros, 
cercas e termina se machucando, ou até mesmo o policial usando 
da força necessária para conter aquele infrator. Essa ação às vezes, 
resulta em um ou dois hematomas, então a vítima é apresentada 
em menos de 24 horas ao Juiz, cuja primeira pergunta é se ele 
tem algum hematoma, se ele foi torturado, violentado por parte da 
Polícia Militar. Se ele responder que sim, instaura-se um inquérito 
contra aquele policial. Então, estamos pedindo ao Comandante da 
Polícia Militar que abra um canal para o diálogo com o Tribunal 
de Justiça, com o Ministério Público, e propondo que se ministrem 
cursos preparatórios ao policial voltados para essa nova realidade, 
que é a Audiência de Custódia implantada aqui no Estado. Muito 
obrigado.
 O Senhor Presidente Jânio Xingú – 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 Sessão e convocou outra para o dia 20 de outubro, à hora 
regimental. 
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Angela A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico 
Guerra, Dhiego Coelho, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías 
Maia, Jânio Xingú, Jorge Everton, Masamy Eda, Mecias de Jesus, 
Naldo da Loteria, Odilon Filho, Oleno Matos, Soldado Sampaio e 
Zé Galeto.
Ata Sucinta Aprovada em: 20/10/2015

DAS COMISSÕES
SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
COMISSÃO ESPECIAL EXTERNA CRIADA NOS TERMOS DA 
RESOLUÇÃO Nº 045/2015, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 
048/2015

Palácio Antônio Martins, 03 de novembro de 2015.
Edital de Convocação nº 03/2015

Convocamos os Senhores Parlamentares, Membros desta 
Comissão Especial Externa, Deputados: Zé Galeto, Soldado Sampaio, 
Naldo da Loteria e Mecias de Jesus para reunião extraordinária 
desta Comissão, datada para o dia 9 de novembro do corrente ano, 
na sala de reuniões, nos altos do Plenário Deputada Noêmia Bastos 
Amazonas, referente a Denúncia feita por meio do Requerimento nº 
064/2015, sobre supostas irregularidades nas contas do FUNDEB, 
pedido formulado pelo Sindicato dos Trabalhadores de Educação do 
Estado de Roraima - SINTER.  quando na oportunidade ouviremos 
esclarecimentos pelos senhores elencados abaixo, nos seguintes 
horários:

•  Senhor Raimundo Nonato Vilarins, 
Presidente do FUNDEB de Roraima, às 15h;

•  Senhor Carlos Alberto Araújo de 
Sousa, Diretor do Departamento de Convênios, 
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