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PROJETO DE LEI 
PROJETO DE LEI N° 074 DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015

“Altera e acrescenta dispositivos da 
Lei nº 892, de 25 de janeiro de 2013, 
que dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remunerações dos 
Servidores da Educação Básica do 
Estado de Roraima (PCCREB), e dá 
outras providências.” 

A GOVERNADORA DO ESTADO DE RORAIMA 
Faço saber que a Assembleia aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Palácio Senador Hélio Campos/RR, 6 de novembro de 2015.
SUELY CAMPOS

Governadora do Estado de Roraima
Obs.: Projeto de Lei encaminhado para a Assembleia Legislativa do Estado 
de Roraima, através da Mensagem Governamental nº 053 de 06/11/2015, 
publicada no Diário do Estado de Roraima Ed. nº 2637 de 06/11/2015 e 
lido em Sessão Ordinária no dia 10/11/2015.

REQUERIMENTOS

REQUERIMENTO Nº 084/2015
Excelentíssimo Senhor
Deputado JALSER RENIER
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
Senhor Presidente,
 O Deputado que a este subscreve, de conformidade com o art. 
192, parágrafo único, inciso 1, alínea “b”, c/c incisos XIII do art. 194, todos 
do Regimento Interno, requer de Vossa Excelência, a inclusão na ordem do 
dia 10.11.2015 o Projeto de Decreto Legislativo n° 022/15, que Aprova 
o Relatório Final da Comissão Especial Externa criada pela Resolução n° 
005/15, Alterada pela Resolução n° 014/15 e dá outras providencias.
Sala das Sessões, 10 de novembro de 2015.

Deputados

REQUERIMENTO Nº 085/2015
Excelentíssimo Senhor
Deputado JALSER RENIER
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
Senhor Presidente,
 Os Deputados que a este subscrevem, de conformidade com o 
art. 192, parágrafo único. inciso I, alínea “b”, c/c incisos I e IV do art. 
153 e incisos 1 e XVII do art. 196, todos do Regimento Interno, requerem 
de Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, a transformação da Sessão 
Plenária do dia 12 de novembro do corrente ano, às 10h, em Comissão 
Geral momento em que esta Casa Legislativa estará recebendo autoridades 
do Setor Enérgico, bem como o Promotor de Justiça de Defesa dos Direitos 
do Consumidor para discutir o reajuste do valor da tarifa do fornecimento 
de energia elétrica, fato amplamente divulgado pela imprensa.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 2015.
Deputados

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA
ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA QUADRINGENTÉSIMA 
QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
QUINQUAGÉSIMO PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA 
LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DE RORAIMA.
Às nove horas do dia cinco de novembro de dois mil e quinze, 
no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
quadringentésima quinquagésima segunda 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 Francisco Mozart, 
declarou aberta a Sessão e convidou a Senhora Deputada Lenir 
Rodrigues para atuar como Segunda-Secretária ad hoc, a quem 
solicitou a leitura da Ata da Sessão anterior, a qual foi lida e aprovada 
na íntegra. Prosseguindo, solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário, 
Deputado Masamy Eda, proceder à leitura do Expediente. 
RECEBIDO DOS DEPUTADOS: Projeto de Lei Complementar s/
nº de 04/11/15, do Deputado Jânio Xingú, que altera o Caput do 
artigo 86 da Lei Complementar nº 053, de 31 de dezembro de 2001, 
e assegura ao Servidor o direito à Licença com Remuneração para 

ATOS ADMINISTRATIVOS
RESOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS

R E S O L U Ç Ã O Nº 435/2015
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 

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

RESOLVE
DESIGNAR os servidores listados para exercer a função 

de fiscal do contrato firmado entre este Poder e a empresa contratada, 
conforme o Art. 67 da Lei nº 8666/93.

Nº do 
Processo

Contratado Vigência Objeto CPF/CNPJ Gestor de Contrato

075/2015
AUTO 

POSTO ABEL 
GALINHA 

LTDA
09.09.16 Aquisição de 

Combustíveis 00.376.437/0001-24

Titular: Sueli Cristina 
Soares de Souza

Suplente: Glaucineide 
F. Silva

Retroagindo seus efeitos a 10.09.2015.
Palácio Antônio Martins, 10 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
AUTÓGRAFOS - PROJETO DE LEI

PROJETO DE LEI N° 019/15
Considera o conjunto 
Arquitetônico e a Encenação 
da Paixão de Cristo Patrimônio 
Cultural Material e Imaterial do 
Estado de Roraima.

A GOVERNADORA DO ESTADO DE RORAIMA:
Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono 

a seguinte Lei:
Art. 1°. O Conjunto Arquitetônico da Encenação da Paixão 

de Cristo do Município de Mucajaí passa a ser considerado Patrimônio 
Cultural Material do Estado de Roraima.

Art. 2°. A Encenação da Paixão de Cristo do Município de 
Mucajaí passa a ser considerada Patrimônio Imaterial do Estado de 
Roraima.

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Antônio Martins, 5 de novembro de 2015.
Deputado CORONEL CHAGAS

1º Vice-Presidente
Deputado NALDO DA LOTERIA

1º Secretário
Deputado MARCELO CABRAL

2º Secretário

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 010 DE 5 DE 

NOVEMBRO DE 2015
Cria o Fundo de Reequipamento 
do Corpo de Bombeiros Militar de 
Roraima - FREBOM e dá outras 
providências. 

A GOVERNADORA DO ESTADO DE RORAIMA: 
Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono 

a seguinte Lei:
Palácio Senador Hélio Campos/RR, 5 de novembro de 2015. 

SUELY CAMPOS
Governadora do Estado de Roraima

Obs.: Projeto de Lei Complementar encaminhado para a Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima, através da Mensagem Governamental 
nº 052 de 05/11/2015, publicada no Diário do Estado de Roraima Ed. nº 
2636 de 05/11/2015 e lido em Sessão Ordinária no dia 10/11/2015.
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 O Senhor Presidente Coronel Chagas – 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:
 RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO:
 - Mensagem Governamental nº 049, de 22/10/15, 
encaminhando para apreciação desta casa, o Projeto de Lei que 
“institui o Sistema Estadual de Cultura do Estado de Roraima, e dá 
outras providências”.
 - Ofício nº 498/Gab.Gov, de 23/10/15, da Governadora do 
Estado de Roraima, informando decisão do Defensor Público-Geral 
de Roraima, Stélio Dener, da anulação da eleição para composição 
da lista tríplice para escolha do Defensor Público-Geral do Estado, 
biênio 2015/2017.
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS:
 - Requerimento s/nº, de 20/10/15, do Deputado Marcelo 
Cabral, requerendo prorrogação de prazo da Comissão Especial 
Externa, criada nos termos da Resolução nº 040/15.
 - Requerimento s/nº, de 22/10/15, do Deputado Izaias 
Maia, requerendo prorrogação de prazo da Comissão Especial 
Externa, criada nos termos da Resolução nº 006/15, alterada pela 
Resolução n° 015/15.
 - Requerimento s/nº, de 22/10/15, do Deputado Jorge 
Everton e demais Deputados, requerendo o exame global do 
plenário, do mérito da referida proposição apreciada na Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação Final, conforme parecer do relator 
que opinava pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 
027/15.
 - Proposta de Moção de Pesar s/nº, do Deputado Jânio 
Xingú, pelo falecimento do jogador de handebol Matheus Sato, de 
17 anos de idade, na manhã do dia 23 de outubro de 2015.
 - Memorando n° 094, de 22/10/15, do Deputado Francisco 
Mozart, informando sua ausência na sessão plenária do dia 22/10/15.
 - Memorando n° 223, de 21/10/15, da Deputada Lenir 
Rodrigues, informando sua ausência na sessão plenária do dia 
22/10/15.
 - Memorando n° 051/Gab.Lid.Gov, de 26/10/15, do 
Deputado Brito Bezerra, encaminhando as seguintes proposições a 
serem colocadas na pauta da Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 016/15; 
Projeto de Lei nº 033/15; Projeto de Lei nº 052/15 e Projeto de Lei 
nº. 059/15.
 DIVERSOS:
 - Ofício nº 217, de 19/10/15, do Sindicato dos Trabalhadores 
em Educação de Roraima – SINTER, solicitando apresentação de 
Emenda Parlamentar à LOA/16.
 - Ofício nº 27, de 22/10/15, da Associação dos Auditores-
Fiscais do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – AUDIFIS, 
encaminhando proposta de alterações ao Projeto de Lei nº 068/15.
 - Ofício nº 29, de 23/10/15, da Associação dos Auditores-
Fiscais do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – AUDIFIS, 
encaminhando nota técnica publicada pela Associação Nacional dos 
Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil 
(ANTC) sobre o Projeto de Lei nº 68/15 que, dispõe sobre o quadro 
de pessoal do TCE/RR.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário proceder 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, 
Senhoras e Senhores Deputados, povo em geral. Senhor Presidente, 
ocupo a Tribuna para pedir que haja, por parte do Governo do 
Estado, o cumprimento das promessas feitas aos professores. No 
final de semana, obtive a informação de que teriam chegado a um 
acordo. Isso é importante para os alunos, para seus familiares, para 
os parlamentares e para o próprio governo. Dizem que os professores 
aceitaram as propostas do Governo e esperam que sejam cumpridas, 
pois a greve durou quase noventa dias. Então, peço aos Deputados 
que fazem parte da base governista para que conversem com a 

desempenho de mandato classista; Memorando nº 098, de 04/11/15, 
do Deputado Marcelo Cabral, informando sua ausência na Sessão 
Plenária do dia 5 de novembro do corrente ano; Memorando nº 
099, de 04/11/15, do Deputado Francisco Mozart, informando sua 
ausência na Sessão Ordinária do dia 28 de outubro do corrente ano; 
Memorando nº 0100, de 04/11/15, do Deputado Francisco Mozart, 
informando sua ausência na Sessão Plenária do dia 4 de novembro 
do corrente ano; Requerimento s/nº de 04/11/15, do Deputado Jorge 
Everton, para que sejam solicitadas ao Secretário de Estado da 
Representação em Brasília as informações, conforme documento; 
Ofício Circular nº 007, de 03/11/15, do Deputado Coronel Chagas 
- Presidente da Comissão Mista de Orçamento, Fiscalização 
Financeira Tributária e Controle - Ale, comunicando prorrogação do 
prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei nº 060/15, 
que “dispõe sobre o Plano Plurianual-PPA para o quadriênio 2016 
a 2019”; Ofício Circular nº 008, de 03/11/15, do Deputado Coronel 
Chagas - Presidente da Comissão Mista de Orçamento, Fiscalização 
Financeira Tributária e Controle - Ale, comunicando prorrogação do 
prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei nº 061/15, 
que “estima a receita e fixa despesa do Estado para o exercício 
financeiro de 2016”. GRANDE EXPEDIENTE: O Senhor Deputado 
Izaias Maia manifestou-se preocupado com o aumento da violência 
por causa das drogas no Estado, informando que mais um pai de 
família foi morto no bairro Caetano Filho. Continuando, ressaltou a 
importância de as autoridades não ficarem apenas no discurso, mas 
buscar soluções para o problema. Como por exemplo, oferecer aos 
usuários tratamento clínico, dar condições financeiras às instituições 
beneficentes, realizar projetos no bairro citado, tal qual se fez no 
Amazonas. Para finalizar, pediu aos Pares que apresentem sugestões 
para, ao menos, diminuir os problemas com drogas em Roraima, o 
que já atinge crianças e idosos, aumentando o perigo para a sociedade 
em geral. ORDEM DO DIA: Não houve. EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: A Senhora Deputada Lenir Rodrigues informou que 
ontem, representando a Comissão de Educação, foi, com o Deputado 
Masamy Eda, até o centro Macunaíma para receber as contribuições 
dos professores indígenas, ocasião em que foram colocados alguns 
pontos sobre a Lei nº 892 e o possível projeto que a substituirá. 
Finalizou convidando os membros da Comissão de Educação para 
reunião, hoje, visando analisar os projetos em pauta e deixá-la em 
dia. O Senhor Deputado Masamy Eda parabenizou a Deputada Lenir 
pelo trabalho na Comissão de Educação, manifestou satisfação em 
participar dessa reunião e disse estar certo de que tal comissão fará 
o melhor para Roraima e para a Educação Indígena. E, não havendo 
mais nada a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a Sessão 
e convocou outra para o dia 10 de novembro, à hora regimental. 
Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: Angela 
A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Coronel Chagas, 
Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Francisco Mozart, Gabriel 
Picanço, Izaias Maia, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Masamy 
Eda, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Oleno 
Matos, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto. 
Aprovada em: 10/11/2015

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2447ª SESSÃO, EM 27 DE OUTUBRO DE 2015.
50º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL 

CHAGAS
(Em exercício)

 Às nove horas do dia 27 de outubro de dois mil e 
quinze, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda 
milésima quadringentésima quadragésima sétima Sessão Ordinária 
do quinquagésimo período Legislativo da sétima Legislatura da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à verificação de quórum.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, há quórum para o início da Sessão.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – 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.
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Requerimento nº 082/15.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o 
Requerimento. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. A 
votação será simbólica. Os Deputados que concordarem, permaneçam 
como estão.
 Dou por aprovado o Requerimento nº 082/15.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
leitura da Proposta de Moção de Pesar nº 028/15.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lida a 
Proposta de Moção de Pesar nº 028/15.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão a 
Proposta de Moção de Pesar nº 028/15. Não havendo quem queira 
discuti-la, em votação. A votação será simbólica. Os Deputados que 
concordarem permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Proposta de Moção de Pesar nº 028/15.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
leitura da Proposta de Moção de Pesar nº 030/15.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lida a 
Proposta de Moção de Pesar nº 030/15.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão a 
Proposta de Moção de Pesar nº 030/15. Não havendo quem queira 
discuti-la, em votação. A votação será simbólica. Os Deputados que 
concordarem permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Proposta de Moção de Pesar nº 030/15.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
leitura da Proposta de Moção de Aplauso nº 031/15.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lida a 
Proposta de Moção de Aplauso nº 031/15.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão a 
Proposta de Moção de Aplauso nº 031/15. Não havendo quem queira 
discuti-la, em votação. A votação será simbólica. Os Deputados que 
concordarem permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Proposta de Moção de Aplauso nº 
031/15.
 Quero informar aos Senhores Deputados que temos ainda 
na pauta da Ordem do Dia, os Projetos de Lei nºs 019/15, de autoria 
do Deputado Jânio Xingu; Projeto de Lei nº 21/15, de autoria do 
Deputado Marcelo Cabral; Substitutivo ao Projeto de Lei nº 022/15, 
de autoria do Deputado Marcelo Cabral e o Projeto de Lei nº 037/15, 
de autoria da Deputada Lenir Rodrigues, que iremos passar para 
a pauta da Ordem do Dia de amanhã, quarta-feira, pelo fato de as 
referidas matérias não terem sido deliberadas em todas as comissões. 
Portanto, está encerrada a Ordem do Dia. Passaremos, agora, para o 
Expediente de Explicações Pessoais.
 Não havendo nenhum Deputado que queira fazer uso da 
palavra no Expediente de Explicações Pessoais e, não havendo mais 
nada a tratar, dou por encerrada a presente Sessão, convocando outra 
para o dia 29 de outubro, à hora regimental.
 Registraram a presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Guerra, Coronel 
Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Francisco Mozart, 
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. 
Ata Sucinta Aprovada em: 28/10/2015

DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

NOTA DE REPÚDIO
A Comissão de Indústria, Comércio e Turismo da 

Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, por meio seu 
presidente, Deputado Brito Bezerra, vem de público, formalizar 
veemente repúdio à ação nefasta do Governo Federal, através da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que de forma arbitrária 
e inconsequente reajustou o valor das tarifas de energia elétrica em 
40,33% para residências e 43,65% para consumidores de alta tensão, 
no caso indústrias e comércio, para o município de Boa Vista.

Tanto do ponto de vista social, quanto econômico, a 
situação é grave, e por essa razão, não se pode aceitar passivamente 
esse ônus de mais de 40% imposto pelo governo Federal. 

O fato é preocupante, pois as empresas irão repassar o 
aumento diretamente aos consumidores, gerando, consequentemente, 
uma série de problemas, como preços altos nas prateleiras e até 
demissões.

A justificativa apresentada pelo Governo Federal para o 

Governadora para que ela realmente cumpra o que prometeu. 
 Também obtive a informação de que no decorrer da 
semana vários secretários serão substituídos. Esperamos que, se for 
para melhoria do trabalho do Governo do Estado, que haja essa troca, 
porque do jeito que está não pode continuar. É um cabo de guerra 
danado, puxa para lá, puxa para cá e não se resolve nada. E tem muita 
coisa importante nesse Governo para ser resolvida como a estiagem, 
pois muita gente não está dando importância a esse fato. Porém, a 
própria NASA já disse que a estiagem que Roraima irá enfrentar este 
ano, jamais foi vista pelo povo do Estado. Sabemos que ano passado 
houve estiagem, todavia quando foram estudar, fazer as quatro 
operações aritméticas e quando o dinheiro chegou, veio junto com 
a chuva e teve que ser devolvido, por ser verba federal, porque não 
tinham mais nada o que fazer. Então, peço que as autoridades ajam 
com a maior brevidade para que os recursos cheguem, porque em 
muitos interiores a seca já toma conta, os animais estão morrendo e 
a população já está tomando água de lama que tem dentro dos poços. 
Logo, se forem conversar muito, analisar muito, novamente a verba 
vai chegar junto com a chuva.  
 Então, juntamente com a energia, são três assuntos que 
as autoridades têm que tomar providências, porque ninguém liga. 
Mas, quando chegar à escuridão, a seca e a educação se acabar talvez 
alguém faça alguma coisa.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo mais 
oradores inscritos, passaremos para a 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 
a Secretaria Estadual de Saúde, junto com a Secretaria Estadual de 
Educação, a implantarem o 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 atividade visual e auditiva nas escolas públicas, e 
dá outras providências”, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues; 
Veto Total ao Projeto de Lei nº 034/15, que estabelece os critérios 
de avaliação de dislexia nos concursos de provas de títulos para 
investidura em cargo ou emprego da Administração Direta ou 
Indireta, conforme Mensagem Governamental nº 046/15; Proposta 
de Moção de Pesar nº 028/15, apensada à nº 029/15, pelo falecimento 
da Senhora Maria Teresa Parodi Giannarosa, ocorrido no dia 20 do 
corrente mês, na cidade de São Paulo, de autoria dos Deputados 
Evangelista Siqueira e Aurelina Medeiros; Proposta de Moção de 
Pesar nº 030/15, pelo falecimento do Senhor Lindberg Melo da Silva, 
ocorrido em 17/10/15, no Hospital Geral desta capital, de autoria 
do Deputado Coronel Chagas; Proposta de Moção de Aplauso nº 
031/15, pela passagem do dia do Odontólogo, ocorrido no dia 25 de 
outubro do corrente ano, de autoria da Mesa Diretora; Requerimento 
nº 081/15, que requer prorrogação de prazo para a Comissão Especial 
Externa, criada através da Resolução nº 040/15, destinada a analisar 
o nome do Senhor Alessandro Felipe Vieira Sarmento, indicado para 
exercer o Cargo de Presidente da Fundação de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos de Roraima – FEMAHR; Requerimento nº 082/15, 
que requer prorrogação de prazo para a Comissão Especial Externa, 
criada através da Resolução nº 006/15, destinada a “Acompanhar 
e analisar junto ao Poder Executivo, possíveis irregularidades 
existentes no Programa Crédito Social, suspenso por 90 (noventa) 
dias pelo Governo do Estado de Roraima, através do Decreto nº 
18276-E, de 09/01/15. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
leitura do Requerimento nº 081/15.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Requerimento nº 081/15.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o 
Requerimento. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. A 
votação será simbólica. Os Deputados que concordarem permaneçam 
como estão.
 Dou por aprovado o Requerimento nº 081/15.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
leitura do Requerimento nº 082/15.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
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pelos Senhores Membros da Comissão. Expediente: Será 
encaminhado ofício nº 047/2015, solicitando a Mesa Diretora que 
tome providências quanto ao desmembramento desta Comissão, 
criando a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
e do Idoso, conforme encaminhamento tirado na reunião anterior. 
Ordem do Dia: 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, com Pedido de Vistas da Deputada Aurelina, 
como a mesma não estava presente e não havia assinado o seu Pedido 
de Vistas, a Senhora Presidente adiou sua deliberação para próxima 
reunião; 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 
que, da mesma forma, devido sua ausência e por não ter assinado o 
seu Parecer, ficou comprometido a votação do mesmo, e, por 
determinação da Senhora Presidente ficou transferido sua deliberação 
para próxima reunião; 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”, solicitou ao Relator Deputado Dhiego Coelho a 
leitura do seu relatório, como o mesmo não estava presente, mas 
havia assinado seu relatório, solicitou ao Deputado Oleno Matos que 
fizesse a leitura do Parecer, feito a leitura colocou o Projeto em 
discussão. Devido ao Projeto em discussão ter recebido parecer pela 
Rejeição, a autora do mesmo, Deputada Lenir Rodrigues, solicitou 
adiamento de discussão, alegando que como a Assessoria Jurídica 
desta Casa tem dado Pareceres diversos em Projetos idênticos, 
inclusive afirmou ter conversado com a Deputada Aurelina para 
fazerem um estudo sobre isso, porque existe sim a possibilidade dos 
Projetos Autorizativos, cabe ao Poder Executivo vetar ou não. Então, 
afirmou já ter iniciado um estudo jurídico sobre o assunto e, portanto, 
solicitou o adiamento de discussão, para que possa tomar as 
providências cabíveis. O Deputado Oleno Matos salientou, 
reforçando a fala da Deputada Lenir, que no outro projeto no qual é 
relator que cria o Programa de Apoio Médico-Terapêutico e 
Educacional aos portadores de deficiência auditiva profunda, que se 
fizer uma análise simplória pode se entender também vício de 
iniciativa, mas ao aprofundar-se mais no Parecer e no Voto decidiu 
no sentido de que seja aprovado, e como a Deputada Lenir bem 
colocou, estamos tendo estas situações de projetos que talvez devam 
passar por uma análise mais apurada pela nossa Assessoria Jurídica, 
para evitar esta dubiedade que está acontecendo dentro das 
Comissões. A Presidente Deputada Angela de posse da palavra, 
aceitou o Pedido de Adiamento de Discussão ao Projeto de Lei nº 
037/2015, solicitado pela autora Deputada Lenir Rodrigues; 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”, solicitou ao Relator Deputado 
Dhiego Coelho a leitura do seu Relatório, como o mesmo não estava 
presente, mas havia assinado seu relatório, solicitou ao Deputado 
Oleno Matos que fizesse a leitura do Parecer, tendo em vista a 
manifestação da Deputada Lenir Rodrigues, na apreciação do Projeto 
de Lei anterior ainda que o Parecer e voto deste Projeto digam 
respeito à mesma situação, perguntou a Deputada Lenir se a mesma 
não tem interesse em Pedir Vistas dos autos. A Deputada Lenir se 
manifestou, afirmando ter interesse sim no Pedido de Vistas do 
presente Projeto de Lei, antes mesmo do adiamento de discussão, ao 
qual a Senhora Presidente Deputada Angela, acatou a solicitação do 
Pedido de Vistas ao Projeto de Lei nº 036/2015, feito pela autora do 
mesmo; PL nº 021/2015, de autoria do Deputado Marcelo Cabral 
que, “Autoriza a 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”, Relatora Deputada 
Aurelina Medeiros que, devido a sua ausência e por não ter assinado 
o seu Parecer, ficou comprometida a votação do mesmo, e, por 
determinação da Senhora Presidente ficou transferida sua deliberação 
para próxima reunião; PL nº 039/2015, de autoria da Deputada Lenir 
Rodrigues, que, “Cria o Programa de Apoio Médico-Terapêutico e 
Educacional aos portadores de deficiência auditiva profunda, e dá 
outras providências”, a Senhora Presidente Deputada Angela Águida, 
solicitou ao Relator Deputado Oleno Matos que fizesse a leitura do 
seu relatório. Feito a leitura do seu Parecer Favorável ao Projeto de 
Lei nº 039/2015. A Senhora Presidente colocou o Projeto em 

aumento das tarifas é que o custo de produção da energia está caro nas 
hidrelétricas, mas isso não se justifica, já que não estamos integrados 
ao Sistema Interligado Nacional - SIN, pois somos abastecidos pela 
Venezuela. 

Esta Comissão explicita seu anseio pela ação enérgica dos 
órgãos fiscalizadores, de modo que possam ingressar com as medidas 
judiciais pertinentes objetivando suspender de forma imediata a 
cobrança dessas tarifas exorbitantes.

Destarte, conclamamos as entidades como o PROCON, 
Defensorias Públicas, Ministério Público Estadual, Ministério 
Público Federal, e demais instituições competentes que possam 
interceder contra esse aumento intolerável. 

Por estas e outras razões, a Comissão de Indústria, Comércio 
e Turismo da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, reafirma 
sua posição contrária a esse tipo de medida absurda e inaceitável que 
onera, sobretudo, a população menos favorecida. 

Deputado Brito Bezerra
Presidente da Comissão

ATA DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL EXTERNA, 
CRIADA POR MEIO DA RESOLUÇÃO Nº 045/15

 Aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e 
quinze, às nove horas e cinquenta minutos, no Plenário Deputada 
Noêmia Bastos Amazonas, sito à Praça do Centro Cívico, 202, 
reuniu-se extraordinariamente a Comissão Especial Externa, criada 
por meio da Resolução nº 045/15,  destinada para, nos termos dos 
arts. 43 e 44 do Regimento Interno, analisar e emitir parecer ao 
Requerimento nº 064/15, sobre supostas irregularidades nas contas 
do FUNDEB, pedido formulado pelo Sindicado dos Trabalhadores 
de Educação do Estado de Roraima - SINTER. Composta pelos 
Senhores Parlamentares, Jânio Xingú, Naldo da Loteria Mecias 
de Jesus , Jorge Everton e Soldado Sampaio. Ausentes os 
Deputados Mecias de Jesus e Jorge Everton. Abertura: Assumiu 
a Presidência dos trabalhos o Senhor Deputado Naldo da Loteria, 
nos termos do Regimento Interno deste Poder. Havendo “quorum” 
regimental, o Senhor Presidente, anunciou conforme acordo de 
lideranças, os nomes dos candidatos aos cargos de Presidente , 
Vice-Presidente e Relator. Iniciado o processo de votação e feita a 
chamada, votaram os deputados: Jânio Xingú, , Soldado Sampaio 
e Naldo da Loteria. Encerrado o processo de votação, o senhor 
presidente em exercício proclamou o resultado, declarando eleitos e 
empossados: Jânio Xingú para Presidente; Naldo da Loteria, Vice-
Presidente; e Soldado Sampaio, Relator. Logo após o resultado da 
votação, o senhor presidente eleito agradeceu a todos pela escolha 
de seu nome  para a condução dos trabalhos e informou a comissão 
que convocará a próxima reunião em tempo oportuno, por meio de 
Edital. Encerramento: Às nove horas e quinze minutos, nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião. E, para 
constar, eu, Ediângela Maria de Siqueira Lopes, Secretária, lavrei 
a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente e encaminhada à publicação.

Deputado Jânio Xingú
Presidente da Comissão

ATA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA 
FAMÍLIA, DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE 
E DO IDOSO E DE AÇÃO SOCIAL, REALIZADA NO DIA 03 
DE NOVEMBRO DE 2015.
Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às 
dezesseis horas e vinte minutos, no Plenário Deputada Noêmia 
Bastos Amazonas, nesta Casa Parlamentar, sito à Praça do Centro 
Cívico, 202, reuniu-se, ordinariamente a Comissão de Defesa dos 
Direitos da Família, da Mulher, da Criança, do Adolescente e do 
Idoso e de Ação Social, sob a Presidência da Senhora Deputada 
Angela Águida Portella (Presidente da Comissão), com a presença 
dos Senhores Deputados Oleno Matos (Vice-Presidente); Lenir 
Rodrigues (Membro), ausentes os Senhores Deputados Aurelina 
Medeiros e Dhiego Coelho (Membros). Abertura: Havendo 
“quorum” regimental, a Senhora Presidente, ao declarar aberta a 
Reunião, solicitou à Secretária desta Comissão proceder à leitura da 
Ata da Reunião anterior. Por requerimento da Senhora Deputada 
Lenir Rodrigues foi dispensada à leitura, tendo em vista a distribuição 
de cópias, com antecedência, a todos os Membros da Comissão, para 
conhecimento do seu teor. Logo após, a Senhora Presidente colocou 
a Ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação por parte dos 
membros, submeteu-a a votação, sendo aprovada por unanimidade 
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parabenizou a Deputada Lenir, por sua sensibilidade e iniciativa, 
porque esta visão holística, esta visão de mãe, de mulher, de pessoa 
que acompanha o dia a dia da população, faz com que apareçam estes 
projetos em defesa das pessoas as quais realmente nem sempre são 
lembradas. A questão da deficiência na maioria das vezes é 
mascarada, por negligência da família, por vergonha da pessoa, ou 
por ainda vivermos em uma sociedade que é excludente. Enfim, com 
relação de chamar para esta realidade de que alguns projetos têm 
sido barrados na questão institucional, acredita-se que merece sim 
ser dado um destaque a esta situação e a se buscar juntos uma 
alternativa, até porque, o projeto quando o Deputado coloca para a 
apreciação dos Pares, já fez um estudo sobre o mesmo e está 
atendendo uma demanda da sociedade, na verdade, às vezes se 
comprometeu com algum segmento da sociedade, então, acredita-se 
que merece sim o respeito, que seja mais bem avaliado e acima de 
tudo respeitado, na verdade, todos estão representando e trabalhando 
em prol da população é preciso garantir que esta população seja 
representada e tenha os seus direitos garantidos. Dando 
prosseguimento, colocou o Projeto de Lei nº 039/2015 em votação, 
sendo esta simbólica e os Deputados concordantes que 
permanecessem como estavam. Aprovado. Concluindo a ordem do 
dia, ficou para deliberação em reunião posterior, o Substitutivo ao 
PL nº 022/2015, o PL nº 049/2015 e o PL nº 021/2015, todos 
dependendo da assinatura da Deputada Aurelina, no Parecer e Pedido 
de Vistas, o PL nº 037/2015, com pedido de Adiamento de Discussão 
pela autora Deputada Lenir Rodrigues e o PL nº 036/2015, com 
Pedido de Vistas também pela autora Deputada Lenir Rodrigues. A 
Deputada Lenir Rodrigues pediu a palavra, esclarecendo que não 
havia tido acesso ao teor do relatório, e, acabou solicitando 
adiamento de discussão, devido ao mesmo já ter sido lido, mas na 
verdade, gostaria de requerer Pedido de Vistas também ao PL nº 
037/2015, porque se for adiamento de discussão o Projeto ficará na 
Comissão e não com a mesma, portando, requereu verbalmente, para 
que convertesse o seu Pedido de Adiamento de Discussão em Pedido 
de Vistas, o qual, a Senhora Presidente aceitou, concedendo-lhe 
Pedido de Vistas também ao Projeto de Lei nº 037/2015. 
Encerramento: Não havendo mais nada a tratar, agradeceu a 
presença de todos e, encerrou a reunião às dezesseis horas e cinquenta 
minutos. E, para constar, eu, Josiane Salete Daubermann, Secretária, 
lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pela 
Senhora Presidente e encaminhada à publicação.

Angela Águida Portella
Presidente da Comissão.

discussão.  Deputada Lenir, para discutir, afirmou que tem certas 
demandas no Estado, que infelizmente, se não existir uma lei, até 
mesmo para resguardar o gestor, por exemplo, o Secretário da Saúde 
e o próprio Poder Executivo não têm como o próprio gestor viabilizar 
este tipo de tratamento, as pessoas precisam recorrer ao Ministério 
Público, Defensoria Pública, para entrar com ação civil pública, e 
isso demora. Afirmando ainda que esta questão, tanto do ouvido 
biônico (incompreensível) é extremamente relevante, porque muitas 
vezes encontram pessoas adultas que não aceitam mais o aparelho, 
devido a terem se acostumado com a deficiência, e muitas vezes se 
deixa de oportunizar as pessoas e até mesmo respaldar os gestores de 
tomar alguma atitude, porque não existe um amparo legal para isso. 
Acredita-se que este tipo de legislação, faz é amparar os gestores, 
quando não existe uma previsão orçamentária, um quadro de 
detalhamento de despesa da secretaria e vai respaldar o gestor a fazer 
e não necessariamente passar constrangimento quando o Ministério 
Público fizer uma recomendação, ou quando a Defensoria Pública 
ganhar uma ação civil pública, onde se diz que Justiça obriga 
Secretário de Saúde a fazer tal coisa. Para a população em geral 
parece que aquela pessoa é a pessoa pior do mundo, e ele não quer 
fazer o benefício à sociedade. Então, reafirmou defender este 
Projeto, agradeceu o voto do Deputado Oleno Matos, sensível a esta 
causa, porque em geral a gestão do Poder Executivo se baseia muito 
nas assessorias, afirmou ainda, ter certeza que se fosse a Governadora 
ao saber de um Projeto desses, jamais iria vetar, pois está se dando a 
oportunidade de vida, de mudar a vida das pessoas, sendo que o 
mesmo Projeto já existe em outros estados, antes de apresentar um 
projeto se pesquisa: já existe, foi feito de iniciativa do Poder 
Executivo ou de algum Deputado, então, após pesquisa, verificou-se 
não haver vício de iniciativa em São Paulo, portanto, vai haver só 
aqui em Roraima. Reiterou a importância do Projeto e pediu aos 
Nobres Deputados, Membros da Comissão, que além de votarem a 
favor do mesmo, ajudassem no Plenário em passar este Projeto que é 
importante para todos, e, sob a presidência da Deputada Angela 
Águida, pediu que a Comissão de Defesa dos Direitos da Família, da 
Mulher, da Criança, do Adolescente, da Pessoa com Deficiência e do 
Idoso e de Ação Social, se possa encampar esta campanha, porque, 
estas pessoas não possuem uma ação no nosso Estado, que possa 
ampará-los e espera que a nova Comissão de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e do Idoso, possa dar esta proteção 
realmente, com Leis específicas onde o Estado possa cumprir sem 
expor os gestores, que muitas vezes ficam como os vilões da 
sociedade. Prosseguindo, a Presidente Deputada Angela Águida, 


