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 DIVERSOS: 
 Ofício nº 127, de 28/10/15, do Sindicato dos Profissionais de 
Enfermagem de Roraima – SINDPRER, comunicando o retorno à greve.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Solicito ao Senhor Primeiro-
Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para o Grande 
Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria - Senhor Presidente, 
temos três oradores inscritos para o Grande Expediente: os senhores Deputados 
Jorge Everton, George Melo e Brito Bezerra;
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Bom-dia, Senhor Presidente, 
caros colegas, população, servidores, imprensa. Senhor Presidente, eu serei 
breve, não irei nem utilizar os 20 minutos que me foram concedidos. Na 
semana passada foi noticiado nas redes sociais o contrato que está vigente com 
a representação de Brasília, do Governo de Roraima. Segundo informações 
que colhemos, a representação de Roraima, hoje, encontra-se numa mansão no 
Lago Sul, com o valor de contrato de 35 mil e setecentos reais mensais. Isso 
mostra que em Roraima está sobrando dinheiro. Eu peguei a comparação com o 
Estado de Tocantins, que tem uma população aproximada de um milhão e meio 
de habitantes, que corresponde a três vezes mais do que a população de nosso 
Estado. E o contrato mensal da representação de Tocantins é de 8 mil oitocentos e 
oitenta e oito reais. Roraima gasta 35 mil só com um aluguel. Agora, imaginem as 
despesas de manutenção dessa mansão. E por que não tem dinheiro para atender 
os professores, os servidores, para pagar os fornecedores e o salário em dia? Não 
tem dinheiro ou estão gastando errado o dinheiro? Isso nós temos que levar em 
consideração.
 Só para ter idéia, Senhor Presidente, eu fiz um levantamento da 
receita estimada para 2015. Roraima está com uma receita estimada de dois 
bilhões oitocentos e trinta e nove mil reais. O Estado do Tocantins tem uma receita 
estimada de 9 bilhões. E a gente gasta quatrocentos por cento a mais do que o 
Tocantins. Sem falar, como eu já denunciei aqui nesta tribuna, a utilização de uma 
Secretaria, Deputado Xingú, para acomodar o João Pizzolati que não serve para 
nada para o nosso Estado. Mas o dinheiro está indo para manter essa despesa. Eu 
irei encaminhar essa documentação aos órgãos de controle. Através da Comissão 
de Administração, irei solicitar cópia do prosseguimento licitatório. Além de que, 
irei pedir o número de servidores lotados nessa mansão, a respectiva função e qual 
o gasto mensal de manutenção dessa Casa. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jânio Xingú – Deputado 
Jorge Everton, o seu discurso é bom. Quando eu estava em Manaus soube que 
o Senhor fez um discurso aqui acalorado, empolgante. Eu concordo com tudo 
o que Vossa Excelência está falando, com o fato do Governo estar pagando 35 
mil reais pelo aluguel de uma casa para representação em Brasília e, como Vossa 
Excelência está colocando de forma muito clara, o orçamento do Estado do Estado 
de Tocantins.
 Com relação ao orçamento, o nosso orçamento aqui passa de 3 
bilhões de reais, não são dois milhões e novecentos como Vossa Excelência 
colocou. Agora, o que Vossa Excelência não pode é colocar dentro desse balaio os 
colegas. Falar mal de seus colegas, apontando o dedo para eles, dizendo que seus 
colegas estão se vendendo. Pelo menos eu não estou me vendendo nem vou me 
vender. O meu mandato não tem preço. O meu mandato tem compromisso com o 
povo que me elegeu. Então, eu acho que Vossa Excelência está indo muito bem, 
deve fazer oposição que marca território; que aponta os erros do Governo. Isso 
é papel do Parlamentar que está na oposição. E também não é proibido nenhum 
Parlamentar compor o Governo. É legítimo a qualquer Parlamentar que queira 
compor o Governo. Eu sou Deputado de segundo mandato. Existem Deputados 
com seis mandatos, como é o caso do Jalser; quatro mandatos, como é o caso do 
Naldo da Loteria. Enfim, eu acho que Vossa Excelência está fazendo um papel 
muito bom. Vossa Excelência está mostrando o caminho. Está buscando mostrar 
para a sociedade o que o Governo está fazendo de errado. E Vossa Excelência 
está sendo um Deputado excelente. Mas vamos procurar não levar para esse lado, 
o de apontar o dedo para os próprios colegas. Vossa Excelência tem meu apoio. 
O Governo não tem feito muita coisa mesmo, não. O Governo, na realidade, é 
inconfiável. Ninguém confia no Governo. Não há nada que se trata neste Governo 
que vire realidade. Eu, por exemplo, fiz uma audiência pública, e nós colocamos 
aqui mais de setecentas pessoas para discutirmos sobre o PCCR do quadro geral. 
Estou promovendo uma audiência pública aqui que vai dar umas quatro mil 
pessoas. E nós vamos pedir auxílio-alimentação para todos os servidores deste 
Estado. Porque se o Governo tem dinheiro, como Vossa Excelência está dizendo, 
para alugar mansão em Brasília, se o Governo tem dinheiro para fazer tantas 
outras coisas com um contrato de oitocentos mil reais só para atender o interior do 
palácio nos momentos de descontrações daqueles que ali os servem. Então, a gente 
imagina que o Governo pode fazer outras coisas para o servidor público do Estado 
de Roraima. Eu, pelo menos, não estou vendido para este Governo, nunca irei me 
vender. O meu mandato não tem preço. O meu mandato é do povo de Roraima que 
acreditou em mim e me elegeu. Eu sou um homem de posição. E na questão de 
fazer uma oposição e mostrar para a sociedade aquilo que o Governo está fazendo 

ATOS ADMINISTRATIVOS
RESOLUÇÕES DE AFASTAMENTOS

R E S O L U Ç Ã O Nº 439/2015
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 servidor EDIVAN ASSUNÇÃO 
DOS SANTOS Matrícula 16256 para viajar com destino ao município de 
Amajari, no período de 18.11 a 20.11.2015, com a finalidade de participar da 2º 
Conferência Territorial de ATERR , a serviço deste Poder.  

                Palácio Antônio Martins, 20 de Novembro de 2015
Deputado JALSER RENIER PADILHA

Presidente
Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA

1º Secretário
Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO

2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 440/2015
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 dos servidores ALESSANDRA 
RIBEIRO BEZERRA Matrícula 16258, CLEUDILENE ATÃO MAIA 
Matrícula 16521, EDIVAN ASSUNÇÃO DOS SANTOS Matrícula 16256, 
EVA TEIXEIRA BRITO Matrícula 16524, JARDEANE ARAÚJO DE 
SOUZA Matrícula 16529, RAIMUNDO NONATO SILVA MARTINS 
Matrícula 16565, MARIA DE JESUS LAURINDO DOS SANTOS 
Matrícula 16249, JOAQUIM COSTA FIGUEIREDO Matrícula 16270, 
RENÊ FERREIRA DE SOUZA MACHADO Matrícula 16395 e JAIRISON 
DOS SANTOS Matrícula 16528 para viajarem com destino ao município 
de Bonfim, no período de 21.11 a 22.11.2015, com a finalidade de tratarem de 
assuntos inerentes às atividades funcionais , a serviço deste Poder.  

                Palácio Antônio Martins, 20 de Novembro de 2015
Deputado JALSER RENIER PADILHA

Presidente
Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA

1º Secretário
Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO

2º Secretário

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2451ª SESSÃO, EM 04 DE NOVEMBRO DE 2015.

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

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER.
 Às nove horas do dia quatro de novembro de dois mil e quinze, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima quadringentésima 
qüinquagésima primeira Sessão Ordinária do quinquagésimo período Legislativo 
da sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Havendo quórum regimental, 
sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro aberta a Sessão. 
 Solicito à Senhora Segunda-Secretária que proceda à leitura da Ata da 
Sessão anterior.
 A Senhora Segunda-Secretária Lenir Rodrigues – Lida a Ata.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão a Ata 
da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados que queira 
discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica. Os Deputados que 
forem favoráveis permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor Presidente, 
o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS: 
 Ofício nº 181, de 29/10/15, da Deputada Lenir Rodrigues - Presidente 
da Comissão de Educação, Cultura, Desportos e Saúde/Ale, encaminhando cópia 
do Ofício nº 069/15, de autoria do Fórum Permanente de Debates da Educação de 
Jovens e Adultos de Roraima; 
 Memorando/GAB. LID. GOV. nº 052, de 03/11/15, do Deputado 
Brito Bezerra, requerendo prorrogação do prazo para Projeto de Lei nº 061/2015, 
que “estima a receita e fixa a despesa do Estado para o Exercício Financeiro de 
2016”. 
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Era só para contribuir com vossa excelência. Obrigado.
 O Senhor Deputado Izaias Maia – Obrigado, Deputado Gabriel 
Picanço. É exatamente isso que estou falando. No cinema a gente paga adiantado, 
mas muitas vezes o filme nem presta, é só o nome. Agora, o que a gente quer é 
exatamente que haja celeridade, rapidez nos estudos. Estou falando, baseado em 
informações da defesa civil e do Corpo de Bombeiros que estão analisando e, 
talvez, no final de novembro, encontrem uma solução para ver o que pode ser feito. 
Mas, gostaria de dizer que a situação já é de calamidade no Estado de Roraima, 
e em muitos Municípios a seca está tomando conta de tudo. E, como vou repetir, 
gostaria de ter o apoio desta Casa e do Governo. Em momentos de estiagem, de 
seca, de falta de emprego, de fome e de miséria não existem partidos políticos, 
existe o Estado de Roraima, onde todos têm que estar unidos para dar apoio aos 
amigos do interior do Estado que estão passando por esse problema. Enfim, se 
o interior for forte, a cidade será forte e o Estado será mais forte ainda. Gostaria 
depois de falar com o Deputado Mecias, que é do meu partido, para vermos se há 
a possibilidade de acelerarmos esses estudos, pois no ano passado eles demoraram 
tanto que as verbas voltaram, e não queremos que isso aconteça de novo. Por isso, 
vamos de ver se podemos fazer alguma coisa, principalmente, para o povo do 
interior. Sou do PRB igual ao Senhor, gostaria da sua orientação, juntamente com 
o governo, pois não interessa a ninguém aqui que o povo morra à míngua por falta 
de água. Então, vamos nos unir para tentarmos fazer alguma coisa até que as águas 
das chuvas cheguem, mandadas por Deus. Obrigado.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Senhor Presidente, Senhoras 
e Senhores Deputados, imprensa, público aqui presente, meu cordial bom-
dia. Senhor Presidente, o assunto que me traz à tribuna é pertinente, que tem 
preocupado a todos nós roraimenses, em especial, àqueles que consomem e 
pagam a tarifa de energia, diga-se de passagem, mais cara do Brasil. Portanto, 
quero conclamar esta Casa Legislativa, como já foi feito em outros momentos, 
para que juntos possamos tomar providências. Quero aqui relatar para Vossa 
Excelência, para os demais Deputados e para a imprensa, que em 2012 estive 
em Brasília com o Deputado Federal César Halum, receber algumas orientações. 
Então, nós de Roraima, eu, como Presidente da Frente Parlamentar em Defesa 
dos Consumidores de Energia Elétrica e Combustíveis, juntos, aqui nesta Casa 
Legislativa, em uma audiência Pública com o Deputado Federal César Halum, 
Presidente Nacional da Frente Parlamentar em Defesa dos Consumidores de 
Energia e Combustíveis, avançarmos e, em 2013, através de uma Resolução da 
ANEEL, conseguirmos a redução das tarifas de energia elétrica em 20,2% para os 
consumidores residenciais e 32% para os consumidores de alta tensão, que seriam 
os consumidores do comércio e da indústria. Portanto, a audiência pública feita 
nesta Casa avançou com esse propósito, juntos conseguimos trabalhar a redução 
de energia. Gostaria de chamar a atenção do Deputado Chagas que esteve presente 
na audiência, como membro da Comissão em Defesa dos Consumidores de 
Energia, presidida pelo Deputado Brito Bezerra, tendo como membros o Deputado 
Soldado Sampaio, Deputado Coronel Chagas, Deputado Dhiego Coelho, 
Deputado Chicão da Silveira, Deputado Gabriel Picanço, Deputado Ionilson 
Sampaio e Deputado Sargento Damosiel. Então, junto com todos os Deputados, 
avançamos e conseguimos uma redução na tarifa de energia substancial. É bom 
lembrar que todas as Assembleias Legislativas tinham uma Frente Parlamentar 
que, junto com Frente Parlamentar do Congresso Nacional, conseguimos essa 
redução. Portanto, Senhor Presidente, agora no ano de 2015, fomos surpreendidos 
com o aumento na tarifa de energia elétrica, um aumento abusivo, que é de 40,3% 
para o consumo doméstico e 43,5% para o consumo de alta tensão, ou seja, os 
consumidores da indústria e os do comércio e nós desta Casa precisamos de novo 
tomar providências. Quero relatar para vossa excelência que o Ministério Público, 
através da Promotoria de Defesa do Consumidor, tendo como Promotor o Dr. 
Ademir Teles de Menezes, já ajuizou ação para que a ANEEL reveja este reajuste. 
E nós, como Parlamentares, contamos nesta Casa com a Comissão em Defesa dos 
Consumidores, tem também o PROCON Assembleia e a Mesa Diretora possamos 
conclamar os demais Deputados para, juntos, realizarmos uma audiência pública 
com a presença da ANEEL nesta Casa para dar explicações a respeito desse 
aumento abusivo. Quero dizer a vossa excelência que o principal argumento da 
ANEEL é que a produção de energia hidroelétrica é muita alta no nosso País. 
Porém o Estado de Roraima, Deputado Xingú, é o único Estado da Federação 
Brasileira que não é interligado ao sistema nacional, ou seja, a produção de energia 
que nos abastece é de outro País, é da Venezuela. Portanto, a ANEEL não tem 
nenhuma influência sobre o valor de custo de produção dessa energia. O que quero 
dizer a vossas excelências é que o argumento da ANEEL não serve para Roraima, 
eles precisam vir conhecer nossa realidade. A nossa produção de energia é oriunda 
da Venezuela, é hidroelétrica, mas é na Venezuela e não no Brasil. É diferente o 
custo, e o argumento do Promotor de Justiça é um argumento forte, e nós aqui 
nesta Casa, através da Comissão de Defesa do Consumidor e do PROCON 
Assembleia, e eu, como Presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Turismo 
já estou providenciando um documento com duas laudas, conclamando a Mesa 
Diretora desta Casa e ao Presidente para que possamos trabalhar juntos, visando 
repudiar esse aumento abusivo de energia elétrica, através de audiência pública, 
com o Presidente da ANEEL e das autoridades competentes. Na oportunidade, 

de errado, Vossa Excelência terá meu apoio em gênero, número e grau. Agora, sem 
que precisemos nos degladiar aqui internamente. 
 Quero dizer a Vossa Excelência que concordo que o Governo 
do Estado tem sido omisso em todas as áreas. Nenhuma área do Governo está 
funcionando. O ITERAIMA não funciona. A FEMAR não funciona. Não existe 
agricultura. A ADERR não funciona. A saúde virou um hospital de guerra. Você 
vai ao Hospital Geral e vê que as pessoas estão jogadas no corredor. Eu tenho 
dois irmãos que são enfermeiros lá e me informam isso. A sua oposição tem sido 
salutar, que acrescenta algo na vida do povo de Roraima. E nesse caminho Vossa 
Excelência terá o meu apoio.
 O Senhor Deputado Jorge Everton continua. – Eu quero agradecer 
o elogio do Deputado Xingú, mas quero esclarecer para ele que em momento 
algum eu acusei qualquer Deputado de ter se vendido para o Governo. Se tem 
algum colega que entendeu dessa forma é porque a carapuça serviu porque 
aqui nesta tribuna em momento algum eu falei isso. O que eu tenho cobrado é 
o andamento dos processos de investigação que foram solicitados, tanto da CPI 
como do Ministério Público de Contas. E este é o dever do Parlamentar. Eu tenho 
cobrado que esta Casa tem que agir de acordo com a lei, como sempre tem sido na 
presidência do Deputado Jalser. Ontem mesmo, em meu discurso, eu afirmei que 
em momento algum ouvi dele dizer que iria haver acordo com o Governo. Então, 
eu acho que quem informou a Vossa Excelência informou errado. Em momento 
algum, eu apontei o dedo para algum Deputado sem ter qualquer prova. Isso eu 
não faço! O que eu trago para esta tribuna são denúncias verdadeiras. E eu provo! 
Quem quiser me desafiar pode me desafiar que eu apresento as provas. Era só isso. 
Muito obrigado a todos. 
 O Senhor Deputado Izaias Maia – Senhor Presidente, demais 
Parlamentares aqui presentes, bom-dia. Se existem muitos erros do Governo, nós, 
os Deputados, aqui, da Assembleia temos a obrigação, o dever de fiscalizar para 
vermos o que está certo e o que está errado. Se for comprovado que alguma coisa 
está errada, que as providências sejam tomadas. Se for comprovada, através das 
investigações, que está tudo certo, o Governo receberá o alvará de transparência, de 
seriedade e de honestidade. É simples, é só fiscalizarmos. Não só os Parlamentares 
da oposição como também da situação, porque é a nossa obrigação fiscalizar o 
Executivo. Baseado em informações de autoridades e técnicos, de que talvez no 
final de novembro, talvez no final de novembro, já que está sendo feito um estudo 
sobre a estiagem, alguma providência seja tomada, mas enquanto as autoridades 
estudam e analisam, o povo, no interior do Estado, já sofre com a estiagem, 
já existem vários locais onde população já está raspando lama dos poços. A 
população não tem mais água para dar aos animais, seja ele de qualquer espécie 
que for. Então, queria aproveitar este momento para (como sempre eu digo aqui, 
estou aprendendo com os que já estão aqui há muito tempo) vermos uma forma de 
agilizarmos a liberação de verbas emergenciais para combatermos essa estiagem, 
pois enquanto estão estudando, analisando, os animais não têm água necessária 
para beber, e o povo está padecendo. Ano passado, para quem não lembra, diante 
de tantos estudos, quando foram liberados aproximadamente quatro milhões de 
reais, eles chegaram junto com a chuva, e aí o dinheiro foi devolvido, o dinheiro 
federal que poderia ter sido aplicado de forma correta, já no início da estiagem. 
Se a estiagem do ano passado foi pesada, a deste ano está muito mais, basta às 
pessoas irem até o Rio Branco e observarem da Ponte dos Macuxis para verem 
que o lençol de água praticamente não existe mais e, enquanto isso, as pessoas 
continuam estudando, analisando para ver o que podem fazer. Ora, se a seca já 
está aí, se animais estão morrendo, se o agricultor não tem mais nem água do poço 
para ele puxar com balde para aguar as plantas, ainda não chegou a estiagem? 
Eu acho que já chegou. Então, eu queria pedir aos demais parlamentares aqui, 
principalmente, aos mais antigos, para vermos como pode ser feito o nosso 
trabalho aqui na Assembleia para que o Governo decrete a emergência neste 
Estado por causa da estiagem. Do jeito que será igual ou pior que o ano passado, 
ou seja, talvez, recursos emergenciais cheguem com a chuva. Então, o que a gente 
pede é só celeridade no estudo, na análise na liberação dos recursos emergenciais 
para combater a estiagem.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Gabriel Picanço – Deputado, 
quero apenas parabenizá-lo pela preocupação, pois o Estado, a defesa civil, 
juntamente com o Corpo de Bombeiros já estão fazendo um estudo que já está 
bem avançado. São iniciativas para não acontecer como no ano passado. Agora, 
quanto aos órgãos de controle, é engraçado, eles têm dois pesos e duas medidas, 
são fieis fiscalizadores do Poder Público para não pagar nada adiantado. Quando 
chegou o dinheiro, o inverno chegou junto, mas o serviço que havia sido feito 
atrás, o Estado não mandou pagar, porque ele não aceita pagar adiantado. Então, 
foi alguma imposição política de algum grupo político, com medo da Governadora 
não pagar as empresas e usar o dinheiro para outra coisa, e pediu pra devolver, 
mas neste Estado e no Brasil, está o Deputado Jalser que administra o Poder, não 
existe pagamento legal antecipado, primeiro, você tem que gasta como entrada 
de cinema, que você paga antecipado. Primeiro você tem que executar, gastar o 
dinheiro e mostrar que gastou e pagar. Como o dinheiro chegou no tempo das 
chuvas pediram para voltar, entraram na justiça e o Ministério Público mandou 
voltar. Mas, foi ilegalmente que fizeram, porque o serviço já tinha sido executado. 
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foi ajuizada uma Ação Civil Pública, por infringir as regras contidas na Lei de 
Defesa do Consumidor. E essa ação tem como fundamento a aprovação de 
um reajuste de tarifa de energia desproporcional das tarifas nacionais, levando 
em conta as particularidades tanto do Amazonas como nosso caso aqui. O 
que observamos, aqui, é que está sendo cometido um dano a toda a sociedade 
roraimense, e nós temos que reparar isso. E, além de comunicarmos aos órgãos 
fiscalizadores, Presidente, seria muito interessante que a nossa Casa participasse 
dessa ação coletiva juntamente com o Ministério Público do Estado, Ministério 
Público Federal, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado, do 
PROCON da Assembleia e da Comissão de Defesa do Consumidor. Então, esses 
órgãos, devem integrar a ação para a população ter a certeza que a Assembleia não 
está calada diante de tamanha aberração. 
 O Senhor Deputado Brito Bezerra - Muito Obrigado Deputado 
Oleno. Concedo um aparte ao Deputado Mecias.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus - Deputado, o pronunciamento 
de Vossa Excelência veio em boa hora e é assunto recorrente em todo o Estado 
o aumento abusivo, cerca de 40% na tarifa de energia elétrica. Tenho recebido 
algumas mensagens de algumas pessoas que pedem para não deixarmos isso 
acontecer. Seria muito bom se pudéssemos ter o poder de impedir esse tipo 
de ação, porque quantas coisas acontecem no Governo do Estado que nós não 
queríamos que acontecessem, mas não podemos impedir, mesmo sendo aliados do 
Governo. Agora, imaginem no âmbito federal em que o governo tem autonomia 
máxima no País. Então, não é somente uma ação de um Deputado Estadual ou de 
um Deputado Federal que vai resolver essa situação. No entanto, a justificativa 
da empresa que prevê o aumento no Estado de Roraima é esdrúxula e absurda, 
pois dizem que esse aumento é para renovação de rede, para manutenção de fios 
etc. Isso é um absurdo! O governo federal a cada dia que passa arranja um jeito 
de colocar na conta do povo brasileiro, no nosso bolso pagamentos de dívidas 
que foram feitas de forma irresponsável pelo Governo Federal durante longos 
anos, ou seja, feitas por quem governa este país. A minha assessoria jurídica e 
a assessoria jurídica do Deputado Jonathan de Jesus, estão elaborando uma ação 
judicial, e eu gostaria, inclusive, neste momento, de propor a Vossa Excelência 
e ao Presidente desta Casa que esta ação seja assinada em conjunto. Aliás, esta 
ação está praticamente pronta, elaborada pela Assessoria Jurídica do Deputado 
Federal Jonathan de Jesus e deste Deputado que vos fala. E essa ação poderia ser 
assinada por mim, pelo Deputado Jonathan, pelo PROCON da Casa Legislativa e 
pela Mesa Diretora desta Casa. Nós não conseguiremos evitar esse abuso contra o 
povo do Estado, senão através de uma ação judicial. Quero, neste momento, dizer 
que não tenho o egoísmo nem a vaidade de dizer que a ação será só minha, ela está 
praticamente pronta e se o Presidente da Casa concordar, tão logo esta ação fique 
pronta, a nossa parte, submeterei à apreciação da Mesa Diretora, da Assessoria 
Jurídica da Casa e todos nós poderemos assiná-la em conjunto para evitarmos 
mais esse grande abuso contra o povo do Estado de Roraima. Esse é o único meio 
viável para evitarmos o abuso dessas autoridades com aumento da energia elétrica 
do nosso Estado. Parabéns a Vossa Excelência por trazer à baila um debate tão 
importante para o povo de Roraima nesta Casa. Muito obrigado.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra continua - Agradeço ao Deputado 
Mecias e parabenizo Vossa Excelência, como também o Deputado Federal 
Jonathan de Jesus por essa providência cabível e necessária. Será uma honra para 
todos nós Deputados assinarmos juntos essa ação, como forma de demonstrarmos 
o posicionamento desta Casa e dos representantes legais do povo roraimense 
contrários a esse aumento abusivo de energia elétrica.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, Senhores Deputados, seguindo o mesmo raciocínio dos Deputados 
que me antecederam, já que é uma preocupação de todos, eu tenho me deparado 
com várias pessoas que me perguntam o que a Assembleia vai fazer com relação a 
esse aumento da conta de energia. Eu sempre digo que nós iremos ver uma forma, 
só existe uma, a jurídica, através da justiça, porque os poderes são independentes. 
O governo federal transformou a energia elétrica em direito de todos, é direito 
básico. Conforme o programa de “Luz para Todos”, a tarifa social diz que a 
energia é um direito básico do cidadão, um direito de todos, mas com 40% 
mesmo na tarifa básica, as pessoas não vão perder esse direito, cabe à justiça se 
pronunciar e fazer com que o poder executivo venha a retroagir. E no mesmo 
sentido, a questão da audiência pública. Nós temos que fazer uma audiência 
pública para discutirmos o Linhão de Tucuruí, porque essa é uma questão política. 
Nós precisamos da ajuda dos Senadores Romero Jucá, Ângela Portela e Telmário 
Mota que estão na base do governo, porque é uma Reserva Indígena onde passa 
uma BR federal, onde mineradora explora. E por que não passar o Linhão? Essa 
é a pergunta. O Congresso Nacional tem o poder e está na hora de fazermos uma 
audiência pública. Aqui o espaço é pequeno, mas para um estádio poderíamos 
levar a população e pressionar a bancada federal para que o Governo Federal 
faça lá um vídeo para mostrar, como disse o Senador Romero Jucá, quando a 
PEC esteve aqui, que até agosto teríamos uma solução na FUNAI. Se não tiver, 
vamos arrancar do Ministério da justiça para que o linhão de Tucuruí venha passar, 
porque nós já estamos chegando em dezembro.
 Então, nós precisamos, urgentemente, que uma providência seja 

também, fazer um documento para que possamos impetrar, em todos os órgãos 
de fiscalização, senhor presidente, uma ação para impedir esse grande abuso, 
justamente em um ano de crise, ano em que todos nós brasileiros enfrentamos 
uma crise, crise é que a Agência Nacional de Eletricidade vem propor um aumento 
acima de quarenta por cento na tarifa de energia elétrica, que é consumida por 
todos nós roraimenses, em todas as residências sem distinção. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jânio Xingú – Deputado 
Brito, seu discurso é extremamente relevante. Vossa excelência falou em audiência 
pública, e concordo que já está na hora, porque a questão energética de Roraima 
está realmente grave. Por isso, gostaria, a título de idéia, que fossem convidados 
os Senadores que apoiam o Governo, como a Senadora Ângela Portela e o 
Senador Telmário Mota, de quem gosto muito, mas acho que está na hora de 
o Senador deixar de distribuir melancias e começar a falar com os Ministros 
sobre os assuntos relevantes para o Estado de Roraima. E, entre os assuntos, que 
entendo serem muito relevantes, é a questão energética. Realmente, somos o 
único Estado do Brasil que não está interligado ao restante do País. A energia que 
vem da hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, já está em Manaus/AM e, devido a uma 
condição ambiental que envolve os índios, ainda não foi possível a empresa trazer 
o linhão até Roraima. Acho que os nossos Senadores Ângela Portela, Telmário 
Mota e o Senador Romero Jucá, que já está em outro nível, com uma envergadura 
bem maior, podem interceder em favor de Roraima. A Governadora precisa 
buscar uma forma de falar de algo que é o seu papel, falar sobre energia, falar 
sobre estrada, agricultura, desenvolvimento. Deputado Brito, Vossa Excelência é 
o líder do Governo, tenho muito apreço por você, mas o Governo está de uma 
forma despercebida, andando pela cidade de Boa Vista vemos que se transformou 
num canteiro de obras, que é bem menor que o do Governo. Porém, você anda 
no Estado todo e não vê nenhuma obra, do Caroebe ao Uiramutã, você não vê 
um prego numa barra de sabão. Em conversa com o Neudo, que é um homem 
experiente, ele só fala na Coréia, eu acho que ele vai ser chamado para ser Ministro 
de lá, porque não fala de outro lugar. Ele tem é que falar de Roraima, começar a 
chamar os Deputados, chamar a sociedade. Pois, este governo não é técnico nem 
político. Tem muita gente assumindo cargos que não sabe nem o que significa ser 
Secretário do Estado. Se o governo não tem dado certo, tem que mudar a forma de 
trabalhar. E nas próximas eleições todo mundo vai querer ser governador, porque 
este governo não vai conseguir registrar nenhuma chapa para concorrer. Aí vão 
dizer: vamos colocar o Brito que é um cara articulado, o Mecias. E nós vamos 
colocar o nosso candidato para ver como vai ficar isso. 
 Eu entendo que a Governadora é uma pessoa honesta, séria, mãe de 
família. Mas, precisa discutir Roraima, assim como o Senhor Neudo que tem que 
parar de falar na Coréia, e falar no Estado.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra continua – Deputado Xingú, 
agradeço o aparte de Vossa Excelência. Precisamos, realmente, conclamar a 
nossa bancada federal, não só o Senador Telmário, Senadora Ângela e o Senador 
Romero Jucá, os três Senadores que representam o nosso Estado, devem estar 
imbuídos num só propósito independente de bandeira partidária, assim como toda 
a bancada federal, pois acredito que juntos, podemos somar e promover aqui uma 
audiência pública. A Governadora tem trabalhado sim, juntamente com sua equipe 
que tem se esforçado, embora tenhamos milhões e milhões de débitos de governos 
passados que ainda estamos sanando. Mas, vamos avançar. Quero dizer para Vossa 
Excelência, desta Tribuna, que nós vamos fazer o melhor governo deste Estado. 
É o nosso propósito, nosso compromisso de campanha. E isso vai acontecer. 
Concedo um aparte ao Deputado Oleno Matos.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Oleno Matos – Deputado 
Brito, parabéns pela colocação com relação a esse aumento absurdo na energia. E 
quero começar a minha fala, dizendo ao Deputado Xingú, quando vejo ele alegre, 
pois faz desTa Casa uma alegria constante. Não gostamos de ver o nosso amigo 
Xingú acabrunhado, gostamos de vê-lo falastrão. 
 Deputado Brito, complementando a sua fala, nós, integrantes do 
PDT: eu, o Senador Telmário Mota e o Deputado Federal Abel, estamos muito 
preocupados com relação à questão da energia. Há pouco tempo discutíamos a 
falta de interligação de Roraima com o sistema nacional, durante a reunião do 
Parlamento Amazônico, conduzido brilhantemente pelo nosso Presidente, 
Deputado Jalser Renier, nós aprovamos proposição no sentido de levar essa 
demanda à Presidente Dilma para vermos essa questão resolvida dentro da reserva 
indígena Waimiri–atroari. Além disso, todos os dias, nós sofremos a questão do 
apagão. Isso me preocupa muito porque lembro dos anos 80, quando tínhamos 
algumas horas do dia, já pactuado, a falta de energia na nossa cidade. E diante 
de todas essas mazelas, para nossa surpresa, a ANEEL aprova o aumento 
de aproximadamente 50% na tarifa de energia. Se somarmos a inflação dos 
últimos 10, 15 anos não dê essa porcentagem. Então, esse aumento é um grande 
absurdo. Quero salientar que o nosso partido está tomando providências, nós 
estamos representando junto aos órgãos fiscalizadores do nosso Estado, também 
à ANEEL e aos órgãos federais para que reparem esse abuso. Como o Senhor 
falou, o Promotor de Justiça Ademir Teles está tomando providências, mas não 
é só a promotoria não, há um movimento dos órgãos fiscalizadores no Estado 
para tomarmos as mesmas medidas que foram tomadas no Amazonas, onde 
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PROCON Assembleia, sempre na defesa dos interesses do cidadão roraimense 
e do consumidor roraimense. Era isso que gostaria de contribuir com o seu 
pronunciamento. Obrigado
 Aparte concedido ao Senhor Deputado George Melo – Deputado 
Brito, seu pronunciamento é oportuno, extremamente importante porque a gente 
está vendo esse empurra, empurra que acaba sobrando para o consumidor final. 
Ando também preocupado com a questão do nosso Estado, porque todas as 
matérias que ouvi sobre os outros Estados, relatam que estão fazendo reforma 
administrativa, estão se preparando para o ano que vem, porque já está muito 
claro que o Brasil está numa situação muito difícil, inclusive, alguns números 
preocupam muito o comércio internacional com relação ao Brasil. Compararam a 
nossa questão com a da Grécia que, inclusive, quando fizeram os jogos olímpicos 
estava quebrada. E o Brasil, no apogeu de 2010 de Lula, estava com o crescimento 
de 7% ao ano. Agora, quando chegar na hora das olimpíadas, o Brasil estará com 
o crescimento de menos 4%. Eu me preocupo muito com a situação dos nossos 
servidores, com as pessoas que trabalham aqui, no nosso Estado. Também fico 
muito preocupado com a questão, porque no ano que vem esses servidores podem 
não receber seus salários. Então, eu peço que Vossa Excelência, como líder do 
Governo, leve a preocupação desta Casa, pois ela não é só minha, existe a questão da 
segurança do nosso trabalhador que trabalha e quer receber o seu dinheiro no final 
do mês. Eu gostaria que o governo também se antecipasse em Roraima e trouxesse 
para esta Casa uma discussão, para que possamos tranquilizar a população do 
Estado de que a grande parte da nossa economia funciona do resultado do trabalho 
desses servidores, porque os nossos comerciantes não aguentam funcionar sem 
que esses servidores recebam seus salários. Tenho certeza que Vossa Excelência 
que tem muitos amigos empresários e que se preocupa muito com eles, sabe do 
que estou falando. O nosso Estado precisa se alinhar a essa nova realidade.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra continua – Quero dizer que 
tenho a mesma preocupação de Vossa Excelência. A Governadora se preocupa, 
inclusive, com essa perca aquisitiva do trabalhador. Ela mandou para esta Casa 
Legislativa, para apreciação, o plano de cargos e salários dos servidores do 
quadro geral, para que os servidores possam ser melhores remunerados a partir 
do ano vindouro. E esta mandando também PCCRs de outras categorias. Sei que 
será um ano difícil, mas foi estudado esse impacto orçamentário e financeiro e 
certamente teremos orçamento para cobrir. Teremos também a oportunidade 
de discutir nesta Casa esses projetos de leis que serão debatidos nas comissões 
e estudados por todos. Senhor Presidente, quero dizer a Vossa Excelência que 
sou um assíduo seguidor e leitor dos livros do grande Abílio Diniz, ex-Pão de 
Açúcar, um dos maiores empresários da história deste país, inclusive esteve em 
situações difíceis, praticamente quebrado, sem os bancos sequer o receberem, 
mas que, em menos de 12 anos, se tornou novamente o maior empresário da 
história do país, um empreendedor de verdade, aquele que faz das dificuldades 
uma oportunidade de crescimento. Esses dias, nos Estados Unidos, ele disse 
que o Brasil estava em promoção. Olhem a oportunidade que tem o investidor 
estrangeiro o que tem recursos, de vir para o Brasil hoje, porque o dólar esta 
muito caro e o real desvalorizado. Podemos sim, com políticas públicas, políticas 
verdadeiras impulsionarem o crescimento do país e transformar essa crise numa 
grande oportunidade de crescimento para o nosso país. É a oportunidade de termos 
injetado aqui no Brasil bilhões de dólares, em um país que tem grande futuro, 
se tiver grandes políticos e eleitores que saibam escolher os políticos, aqueles 
que irão comandar seu presente e seu futuro. Sou muito otimista na questão de 
continuarmos crescendo, avançando e ainda em breve termos um grande bum 
do Brasil que é o crescimento econômico sustentável através do setor produtivo, 
da indústria e do comércio. Senhor Presidente, quero encerrar, dizendo que, se 
em 2013, conseguimos diminuir, com a ajuda desta Casa, com um bom trabalho, 
com abaixo-assinado, com a nossa audiência pública, em 22% a energia elétrica 
deste Estado, podemos impedir esse aumento abusivo. É um trabalho para esta 
Casa, é uma proposição deste Parlamentar a criação desta agenda positiva. Muito 
obrigado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Esta presidência informa aos 
Senhores Deputados que, com base na reforma da decisão que foi feita pelo 
Superior Tribunal de Justiça, quando da participação ou não do PROCON das 
Assembleias Legislativas do Brasil, o próprio Superior Tribunal de Justiça 
reformou a decisão do TRF. O TRF dizia que o PROCON não tinha essa 
autoridade para entrar com as ações judiciais e o STJ reformou a decisão, dizendo 
que ele tem autoridade sim para entrar com as ações judiciais. Com base nesta 
decisão já estamos, através da Assembleia Legislativa, de um braço que temos no 
Poder Legislativo que é o PROCON, entrando com uma liminar para providenciar, 
através de uma ação judicial, que seja suspensa a decisão de aumento das tarifas 
que estão gerando impacto para centenas de roraimenses e brasileiros espalhados 
pelo nosso país. A posição será constitucional ou não, mas que a justiça se faça 
presente na sua decisão. Vou pedir ao eminente Deputado Chagas que hoje, em 
reunião com o PROCON, já providencie para a próxima semana audiência pública 
para que possamos trazer para esta Casa representantes de todos os seguimentos 
da ANEEL, para que possamos discutir os pontos fundamentais e independentes 
da liminar que iremos dar entrada. É bem verdade que se ela for decidida a favor 

tomada como forma de pressionar a bancada federal a realizar uma audiência 
pública com toda a população de Roraima. Era isso, Senhor Presidente. Muito 
obrigado, Deputado.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Gabriel Picanço – Obrigado, 
Deputado Brito. Peço ao Deputado Jalser que analise dentro desse estudo que o 
Deputado Mecias está fazendo com a sua assessoria para entrar na justiça, para que 
a gente também tente derrubar essa liminar que a FUNAI conseguiu lá na reserva 
Atroari. No Supremo Tribunal Federal devemos entrar com uma ação, se possível 
pública, coordenada pelo parlamento, assinada por todos os Deputados, pois tenho 
certeza que todos assinam, com o aval da governadora, uma ação judicial, porque 
é exclusivamente de interesse de ONGs atrapalhar essa liberação com intuito de 
querer extorquir o governo federal para que eles tenham vantagens nessa liberação 
do Linhão de Tucuruí que irá passar na reserva indígena Waimi/Atroari. Então, 
não tem outro jeito. Não vamos ficar de boca fechada, temos que tentar de tudo 
para acabar com essas imposições de pessoas que não conhecem nem precisam do 
Estado, como essas pessoas que coordenam as ONGs que não têm residência fixa 
aqui. Então, eu acho que devemos enfrentá-los através dos meios judiciais para 
que possamos desobstruir essa decisão da FUNAI de não querer deixar passar 
a linha de transmissão para o Estado de Roraima, pois esse aumento de 40% na 
tarifa de energia é absurdo. Se a inadimplência é muito grande nos interiores, com 
esse aumento de 40% ela vai dobrar, porque o povo não tem condições de pagar. 
Todo mundo conhece a situação do Estado que não é boa financeiramente. Era isso 
eu tinha para falar.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Evangelista Siqueira 
– Deputado Brito, primeiramente, quero parabenizar Vossa Excelência pelo 
pronunciamento, por trazer à discussão um tema que é de grande urgência e 
relevância para a nossa sociedade. E quero me juntar a Vossa Excelência, mesmo 
da base do governo federal, mesmo reconhecendo os avanços do governo da 
Presidenta Dilma e do Presidente Lula, e compreendendo a dificuldade pela qual 
passa o partido dos trabalhadores, também apoio toda e qualquer investigação 
que seja feita contra aqueles que cometeram algum desvio de conduta, ou estão 
envolvidos em corrupção. Portanto, eu me somo a Vossa Excelência nesse 
pronunciamento e declaro também ser contrário a tudo isso que prejudica o 
mais necessitado, o mais pobre, porque um aumento desse é praticamente 
uma monstruosidade. Não concordo, não apoiamos, pois isso dói no bolso do 
trabalhador, do pequeno agricultor e também de toda sociedade.
 Também informo que estamos em diálogo com a Senadora Angela 
Portela, no sentido dos parlamentares de Roraima, do partido dos trabalhadores 
buscarem uma alternativa para sensibilizar a Presidenta Dilma, ou quem quer que 
seja, não permitir esse aumento. 
 Quero me juntar também ao Deputado Mecias e dizer que assino com 
muito gosto a Ação, reafirmando que essa justificativa do órgão aqui em Roraima 
não nos contempla e não nos convence. Parabéns, Deputado Brito. Eu me coloco à 
disposição, somando-me a Vossa Excelência no sentido de dizer que sou contrário 
ao aumento da energia.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra continua. –Obrigado, Deputado 
Evangelista. Peço ao setor de taquigrafia desta Casa inclua ao meu pronunciamento 
todos os apartes e, ao mesmo tempo, agradeço a todos.
 Senhor Presidente, o Deputado Chagas tem grande influência no 
PROCON desta Casa e juntos, trabalhando na frente parlamentar em defesa 
dos consumidores de energia elétrica, com o Deputado Izaias Maias que é um 
grande comunicador, peço que todos compartilhem dessa preocupação. A minha 
principal preocupação é que esse aumento de 40.3% para o consumidor final, que 
é o consumidor doméstico, não seja apenas de 40.3%, Deputado Mecias. E aqui 
está o Deputado Zé Galeto que é empresário e sabe. O aumento de 43.5% para os 
consumidores de alta tensão, que é indústria e comércio, serão repassados para o 
consumidor final, que é aquele consumidor doméstico. A indústria vai repassar 
esse aumento para o comércio e o comércio vai repassar esse aumento para o 
consumidor final. O industrial não será penalizado no bolso, porque ele embute 
no preço da industrialização e o comerciante embute no preço da mercadoria. 
Portanto, esse aumento do consumidor final chega a três vezes mais, não é apenas 
de 40.3, ele vai para 120%, porque o consumidor vai pagar a mercadoria mais 
cara quando ele for comprar café, açúcar, feijão, óleo, farinha, ou seja, já vai 
estar embutido 40% da indústria e 40% do comércio, mais os 40% que ele está 
pagando. Então, ele vai pagar tudo. O aumento recai sobre o consumidor final, 
sobre a dona de casa, não sai do bolso do empresário e nem do industrial. É Essa 
a preocupação que eu quero trazer para Vossa Excelência. Então, foi retirado do 
bolso do consumidor, do trabalhador que o Deputado Evangelista acabou de falar 
aqui, um aumento maior do que 100%, e não apenas de 40.3%.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Coronel Chagas – Quero 
parabenizar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento. Realmente esse é um 
assunto que preocupa a todos aqui em Roraima.
 O PROCON Assembleia está acompanhando também essa situação e 
vai se juntar com o Ministério Público no protocolo e na assinatura dessa ação que 
deverá ser protocolada provavelmente esta semana. 
 Então, é mais um trabalho desta Casa Legislativa, através do 
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 Então, parabéns Deputado Xingú. Espero que a Paixão de Cristo 
possa cada vez mais desenvolver o município de Mucajaí e dar continuidade a 
esse evento religioso e cultural do nosso Estado.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Quero informar que, como 
assumi a presidência dos trabalhos, não posso votar, mas tem o meu total apoio.
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 19/15, que “Considera o 
Conjunto Arquitetônico e a Paixão de Cristo como patrimônio cultural e material 
do Estado de Roraima”, em turno único, com 19 votos sim, nenhum não e 
nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 034/15 e do parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação Final.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria - Lido o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 034/15, bem como o Parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação Final.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – coloco em discussão o 
Projeto Decreto Legislativo nº 034/15. 
 O Senhor Deputado Jânio Xingú – O que me motivou a criar o projeto 
é que o Mateus foi um jovem que já ganhou vários campeonatos, defendendo o 
Estado de Roraima. E lá em Goiás, foi vítima de uma trombose na perna quando 
estava jogando, causada por uma colisão com outro atleta. Após o acidente ele 
foi para o hospital e não resistiu, vindo a óbito. Esta Comenda irá homenagear 
seus familiares que irão recebê-la em nome do Matheus Sato, que era um jovem 
exemplar, pois serviu de exemplo para muito jovem, não bebia, não fumava e 
tinha uma vida dedicada aos estudos e ao esporte, competindo por Roraima. Então, 
entendo que a família merece ser homenageada por este Poder. Muito obrigado!
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Quero me somar ao 
Deputado Xingú pela iniciativa. Acho a homenagem justa a esse jovem que 
tanto representou o nosso Estado em competições nacionais. Ele era um atleta 
que sofreu uma fatalidade no momento em que estava disputando uma partida do 
campeonato brasileiro, através do SESC. Então, meus parabéns ao Deputado Jânio 
Xingú por essa iniciativa, uma homenagem justa em memória do jovem Matheus 
Sato e sua família. 
 Coloco em votação a matéria. A votação será nominal e eletrônica, 
nos termos do parágrafo 4º do artigo 232 do Regimento Interno. Comunico que os 
Senhores Parlamentares têm 1 minuto para, se querendo, justificarem seu voto. 
 Está encerrada a votação. Declaro aprovado com 17 votos favoráveis, 
nenhum contra e nenhuma abstenção o Projeto de Decreto Legislativo nº 034/15, 
que “Concede a Comenda da Ordem do Mérito Legislativo na categoria Mérito 
Especial ao ex-jogador de handebol, Matheus Sato, e dá outras providências”. 
 Passaremos para o Expediente de Explicações Pessoais.
 A Senhora Deputada Angela Portella – Parabenizo o Município de 
Iracema que hoje faz aniversário de criação, é um Município Jovem e promissor, 
tem pessoas batalhadoras que merecem o nosso carinho e respeito. Que este 
Município tenha oportunidades e o olhar deste Parlamento para que possamos 
ajudar a construir um novo momento naquela localidade. É um grande produtor 
de bananas, lá fica Campos Novos e Roxinho, tem vicinais produtivas, sem contar 
que tem grande potencial turístico com suas cachoeiras. Portanto, o município 
merece que se invista lá. Obrigada!
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Eu quero me somar à 
Deputada Angela Portela. Parabéns aos munícipes de Iracema é um Município 
próspero, localizado na região central do nosso Estado. 
 Peço aos Senhores Deputados membros da Comissão de Orçamento, 
Fiscalização Financeira, Tributação e Controle que se reúnam após a Sessão, 
pois temos 4 matérias para deliberar. Os Deputados: Marcelo Cabral, Aurelina 
Medeiros, Dhiego Coelho, Izaias Maia, Jânio Xingú e Soldado Sampaio. 
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira – Quero me somar aos 
Deputados que estão parabenizando o Município de Iracema e lembrar também 
que é o aniversário do Município de Caroebe. Então, quero parabenizar os dois 
municípios que estão aniversariando no dia de hoje. São municípios em franco 
crescimento que contribuem com o Estado de Roraima e com o fortalecimento 
econômico, social, cultural e turístico, lembrando que o nosso Estado se completa 
por ter municípios tão prósperos como eles. Obrigado!
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Convoco os membros da 
Comissão de Educação para se reunirem amanhã, após a Sessão.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - 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 
5 de novembro, à hora regimental. 
 Registraram a presença, no painel, os Senhores Deputados: Angela A. 
Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, 
Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, George Melo, Izaias Maia, Jalser 
Renier, Jânio Xingú, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, 
Masamy Eda, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Oleno Matos, 
Valdenir Ferreira e Zé Galeto.
Ata Sucinta Aprovada em: 05/11/2015

do cidadão roraimense, a audiência pública perde o objeto, caso não, vamos fazer 
a nossa parte, vamos fazer uma Moção de Repúdio contra a ANEEL, contra o 
Governo Federal, contra o Ministro das Minas e Energia, que é um amazonense 
que sabe das dificuldades que a Região Norte passa, sabe das dificuldades que os 
Estados brasileiros passam, principalmente os da Região Norte, e ele teria, por um 
dever de ofício, defender os Estados do norte, por ser um cidadão do norte, e não 
apresentar políticas públicas que venham de encontro aos interesses do cidadão 
roraimense. O aumento de energia significa tirar da mesa do cidadão o pão de 
cada dia. Hoje, do jeito que está, o cidadão já tem que fazer sorteio para saber 
se paga a luz ou a comida. É como estamos vivendo, por conta de um governo 
federal incompetente, sem rumo e sem direção. Com relação à questão dos 
PCCRs, espero que o governo do Estado tenha prestado muita atenção ao impacto 
financeiro que esta enviando para esta Casa. Já criei uma comissão especial para 
analisar todos os pontos apresentados pela Senhora Governadora com relação ao 
impacto financeiro por conta desses aumentos que estão sendo providenciados aos 
servidores estaduais, para não cometermos nenhum erro aqui, nesta Casa, diante 
de um fato que estamos vivenciando. De acordo com os economistas, ano que 
vem será sem dúvida nenhuma o pior ano da gestão pública brasileira, será um ano 
de flagelo, de fracasso, de economia pífia, um ano em que o país não encontrará a 
direção do seu crescimento. Não podemos ficar, de maneira nenhuma, impávidos 
diante de situações simplesmente políticas que, às vezes, não poderão contemplar 
a vida do cidadão roraimense. Esta é a posição desta Casa. Com relação à posição 
do Deputado Jorge Everton, Vossa Excelência pode encaminhar um pedido 
de informação e pode fazê-lo agora, se assim desejar, sobre a quantidade de 
servidores, locação, contrato de representação que o Estado tem com o Distrito 
Federal. Se Vossa Excelência quiser fazer o requerimento pode fazer hoje, pode 
ser votado hoje, ou analisado amanhã, cabe a Vossa Excelência fazer.
 Não havendo mais oradores inscritos para o Grande Expediente, 
passamos para a Ordem do Dia, com discussão e votação, em turno único, do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 034/15, que “Concede a Comenda Ordem 
do Mérito Legislativo, na categoria mérito especial, ao ex-jogador de handebol 
Matheus Yukio Sato, e dá outras providências”, de autoria do Deputado Jânio 
Xingú; e do Projeto de Lei nº 019/15, que “Considera o conjunto arquitetônico e a 
encenação da Paixão de Cristo patrimônio cultural material e imaterial do Estado 
de Roraima”, de autoria do Deputado Jânio Xingú.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 019/15, bem como, do Parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação Final.
 O Senhor Primeiro-Secretário Marcelo Cabral – Lido o Projeto de 
Lei nº 019/15 e o Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão a matéria.
 Não havendo quem queira discuti-la, passamos para votação. A 
votação será Nominal. Votando “sim”, os Deputados aprovam a matéria e votando 
“não”, rejeitam-na.
 Solicito a liberação do painel.
 Convido o Deputado Coronel Chagas para que assuma a presidência 
da Mesa.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú pede justificativa de voto. – Com 
relação ao projeto que torna a Paixão de Cristo patrimônio cultural e material do 
Estado de Roraima, quero destacar que cheguei aqui nos anos 90/92 e me lembro 
muito bem que, na época, a Paixão de Cristo parava Boa Vista. Era o maior 
evento ao ar livre do Estado de Roraima. Chegou até ser o maior evento ao ar 
livro do Brasil. Mas, o que nós estamos vendo nos últimos anos é que os Prefeitos 
não estão cuidando do patrimônio cultural de Mucajaí, dessa grande festa. Nós 
estamos transferindo a responsabilidade para que o Governo do Estado possa 
realizar, colocar no calendário do Estado a Paixão de Cristo, emitindo recursos, 
para que a Secretaria de Cultura do Estado possa fazer esse evento ser ainda maior 
do que já é.
 Então, esse é o meu objetivo, tornar a Paixão de Cristo viva, para 
que ela não se acabe, porque hoje, em Mucajaí, está dando pouco mais de 3, 4 
mil pessoas, enquanto nos anos 90 participavam 40 mil pessoas. Lembro que na 
Sexta-Feira Santa aqui em Boa Vista, você não conseguia um restaurante para 
almoçar ou jantar. Então, esse é o meu objetivo. Espero que os colegas entendam 
isso e votem transformando a Paixão de Cristo em patrimônio cultural do Estado 
de Roraima.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Informo que o painel está 
liberado para votação.
 Quero também aproveitar a oportunidade para parabenizar o 
Deputado Xingú pela iniciativa. Com certeza esse projeto transformado em lei, 
vai fortalecer ainda mais esse evento que já está marcado na historia de Roraima. 
Agora, considerado Conjunto Arquitetônico da encenação da Paixão de Cristo 
como patrimônio Cultural e Material do Estado de Roraima, com certeza esse 
evento terá mais força.
 O Senhor Deputado Jorge Everton pede justificativa de voto – Quero 
parabenizar o Deputado Xingú pela iniciativa. Eu, como cidadão de Mucajaí, fico 
muito orgulhoso e sei da importância do evento para aquele município.


