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Presidente, o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDOS 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 desempenho 
de mandato classista; 
 - Memorando nº 098, de 04/11/15, do Deputado 
Marcelo Cabral, informando a 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 a 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 a 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 informações, conforme documento;
 - Ofício Circular nº 07, 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 08, 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 a despesa do Estado 
para o exercício financeiro de 2016”.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Francisco Mozart – Solicito ao 
Senhor Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores 
inscritos para o Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda procede à 
chamada.
 O Senhor Deputado Izaias Maia – Senhor Presidente, 
Senhores Deputados, povo em geral. Ontem, mais um pai de 
família foi assassinado com cinco tiros e cinco facadas no Bairro 
Caetano Filho, popularmente conhecido como Beiral. A pergunta 
que volto a repetir nesta Casa, na imprensa e no programa que 
faço, o Barra Pesada, canal 12, é: será que não está na hora de 
vermos uma solução para o problema das drogas na nossa cidade? 
Conversa bonita a gente ouve muito, agora solução, ninguém 
vê nenhuma. Os drogados estão matando e estão morrendo, os 
acertos de contas estão sendo feitos à luz do dia, no meio da 
rua, seja no centro da cidade, nos bairros, ou em qualquer lugar. 
Eu pergunto: Será que existe uma solução? Será que existe a 
possibilidade de tentarmos dar atendimento para os viciados 
em maconha, cocaína e todos os tipos de drogas que existem 
nesta cidade, ou é melhor continuarmos com os olhos fechados, 
ou melhor deixarmos o tempo ir passando? Sabe por que minha 
preocupação? Muita gente pode dizer assim: é problema dos 
drogados e das famílias deles. Mas, não é. É drogado que mata 
outro drogado, o traficante que mata o drogado, acertos de conta 
e eles também podem matar qualquer um de nós, porque estão ai 
soltos, a droga corre solta. O Bairro Caetano Filho é conhecido 
como boca de fumo a céu aberto. E, eu gostaria de dizer que uma 
mesma boca de fumo a céu aberto existia em Manaus, capital 
do Estado do Amazonas, próximo ao Bairro Educandos, na 
Leonardo Maucher, onde foi implantado o PROSAMI, projeto do 
Governo do Estado do Amazonas, pelo Senador Eduardo Braga, 
hoje Ministro das Minas e Energias, projeto que está lá para todo 
mundo ver. Onde havia palafitas, podridão, onde a droga corria 
solta, hoje, existem condomínio e apartamentos que foram dados 
honestamente, sem bandidagem para população que morava há 
vários anos na beira do rio e nas lagoas em Manaus. Então, a 
minha preocupação é exatamente essa: o que podemos fazer, a 
Assembleia, para ajudar o governo do Estado, da forma que for 
possível, e tentarmos diminuir, essa situação, porque hoje os 
drogados andam no meio da rua? Se você vai na praça Airton 
Sena com sua família, do seu lado tem três, quatro viciados 
puxando um baseado, um tarugo de marijuana, cannabis sativa, 
como é chamado no mundo do crime o cigarro do capeta. As 
famílias estão convivendo com os drogados e a pergunta que 

ATOS ADMINISTRATIVOSRESOLUÇÕES DE AFASTAMENTOS

R E S O L U Ç Ã O Nº 441/2015
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 da Excelentíssima 

Senhora Deputada LENIR RODRIGUES SANTOS para viajar 
com destino a cidade de Rio Branco - AC, no período de 25.11 
saindo às 13h30min, a 27.11.2015 chegando às 13h30min,, com 
a finalidade de participar da Reunião Ampliada do Colegiado 
de Deputados do Parlamento Amazônico, a serviço deste Poder.

                Palácio Antônio Martins, 23 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 442/2015
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 a cidade de Rio Branco - AC, no período de 25.11 
saindo às 13h30min, a 27.11.2015 chegando às 13h30min,, 
com a finalidade de tratar de assuntos inerentes às atividades 
funcionais, a serviço deste Poder.

                Palácio Antônio Martins, 23 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 2452ª SESSÃO, EM 05 DE NOVEMBRO DE 2015.

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

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO FRANCISCO 
MOZART

(Em exercício)
 Às nove horas do dia cinco de novembro de dois mil 
e quinze, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda 
milésima quadringentésima qüinquagésima segunda Sessão 
Ordinária do quinquagésimo período Legislativo da sétima 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Francisco Mozart – Convido 
o Senhor Deputado Masamy Eda para atuar como Primeiro-
Secretário e, como Segunda-Secretária ad hoc, a Senhora 
Deputada Lenir Rodrigues.
 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 Francisco Mozart – Coloco em 
discussão a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos 
Senhores Deputados que queira discuti-la, coloco-a em votação. 
A votação será simbólica. Os Deputados que forem favoráveis 
permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
leitura do Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Senhor 
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para que seja construído ou implantado, no âmbito da saúde, 
esse espaço de acolhimento e tratamento para os dependentes. 
E nós podemos também direcionar recursos para a Secretaria 
de Segurança, Justiça e Cidadania para que eles, no âmbito da 
Secretaria de Segurança, também possam fazer esse trabalho. 
Quero dizer que dentro da nossa limitação, é o que nós podemos 
fazer é o que nós temos feito, abordando o problema e utilizando 
as nossas emendas e, parte delas, podemos direcionar. E aí, o 
Deputado Sampaio também tem uma luta e tem um compromisso. 
Então, gostaria que o senhor pudesse também fazer um aparte 
a brilhante fala no pronunciamento do nosso colega, para nos 
informar o que o Governo do Estado tem mais ou menos para 
o exercício de 2016, as emendas parlamentares para poder 
contribuir, uma vez que o senhor tem também uma luta nesse 
sentido. Eu agradeço pela oportunidade e tenha a certeza que é 
uma luta travada aqui dentro também a quatro mãos. Obrigada!
 O Senhor Deputado Izaias Maia continua. – Obrigado 
pelo seu aparte, Deputada. O objetivo é alertar, a nossa Casa 
é a Casa do Povo. A gente tem que defender os interesses do 
povo, o Deputado Sampaio e outros parlamentares que estão 
aqui. Com toda certeza, como disse a Deputada Angela Águida, 
prender e soltar, ou soltar e prender não resolve coisa nenhuma, 
porque enquanto se analisa, as pessoas estão morrendo, como foi 
assassinado ontem um cidadão com cinco tiros e também com 
cinco facadas. É a história da vida real e vamos esperar que as 
autoridades parem um pouco de analisar, de estudar, de pensar 
e tenham atitude e façam alguma coisa, antes que esses crimes 
praticados por viciados e traficantes contra a sociedade cheguem 
dentro das nossas casas. Muito obrigado. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Senhor 
Presidente, não há mais oradores. 
 O Senhor Presidente Francisco Mozart – Não havendo 
mais oradores e não havendo Ordem do Dia, passamos para o 
Expediente de Explicações Pessoais.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Senhor 
Presidente, ontem, representando a Comissão de Educação, 
fui, juntamente com o Deputado Masamy Eda, até o Centro 
Macunaima receber as contribuições dos professores indígenas. 
Eles apontaram alguns pontos sobre a Lei nº 892 e o possível 
projeto que chegará a Casa em possível substituição a essa lei, 
o qual se refere à opção da carga horária dos Centros Regionais, 
sobre a carreira específica e diferenciada do professor indígena 
que já é garantida na Lei nº 892, mas que no projeto a ser 
encaminhado não estaria garantido, a garantia do professor 
da língua materna, a garantia do magistério indígena, da 
licenciatura intercultural, a garantia das gratificações das gestões 
e coordenações pedagógicas e a valorização dos professores das 
comunidades indígenas. Então, a reunião foi excelente. Eu e o 
Deputado Masamy Eda fizemos a nossa participação, ouvimos 
representações dos professores, dos pais, alunos e explicamos 
a eles que o projeto ainda não retornou a Casa depois que o 
Executivo o retirou. Aproveitando, neste momento, convido 
os Deputados para, em seguida, participarem de reunião da 
Comissão de Educação, pois temos dois projetos na pauta da 
Ordem do Dia e, nessa Comissão, temos mantido a pauta sempre 
limpa. Então, a reunião será feita em seguida, para não atrapalhar 
os senhores Deputados e seguirmos essa norma. 
 O Senhor Deputado Masamy Eda – Quero parabenizar 
a Deputada Lenir. Fiquei muito feliz ao ver que a Senhora conhece 
todo aquele assunto, assim como é solidária àquelas pessoas. 
Tenho certeza que esta Casa, em nome da Deputada Lenir, dos 
Deputados Mecias, Evangelista e Mozart fará o melhor possível 
para este Estado, em termos de educação indígena.
 O Senhor Presidente Francisco Mozart – Não havendo 
mais nenhum Deputado que deseje fazer uso da palavra no 
Expediente de Explicações Pessoais e, não havendo mais nada a 
tratar, dou por encerrada a presente Sessão e convoco outra para 
o dia 10 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, Francisco Mozart, Gabriel Picanço, Izaías Maia, 
Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Masamy Eda, Mecias de 
Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Oleno Matos, Soldado 
Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto. 
Ata Sucinta Aprovada em: 10/11/2015

faço é exatamente essa: o que podemos fazer? Eu volto a dizer, 
tenho a humildade, como calouro desta Casa, de perguntar 
dos mais antigos: o que podemos fazer? Qual o caminho a 
seguirmos? Quem tem dois, três, quatro, cinco mandatos, vamos 
nos unir, vamos esquecer diferenças políticas, porque cada um 
tem um modo de pensar, mas esse problema das drogas, é um 
problema que está chegando na Casa dos cidadãos, das pessoas 
de bens, porque ‘’os drogados perambulam pelo meio da rua. 
Ontem, um cidadão foi assassinado por um rapaz que, desceu da 
moto e começou a esfaqueá-lo no meio da rua, e lá ficou mais 
uma vítima das milhares que compõem as estáticas do uso das 
drogas na nossa cidade. O número de pais de famílias, mães de 
famílias, e crianças que entraram no tráfico que são usadas pelos 
pais para trabalhar no mundo das drogas é grande. Se você for 
ao Bairro Caetano Filho, digo isso porque já fui, você vai ver 
pessoas dolando a droga, outras oferecendo, crianças de 8, 9, 10 
anos de idade, quando você vai passando e a criança chega com 
um livro de pornografia e diz: “tio, eu sei fazer isso aqui, vamos 
comigo?”. Está na hora das autoridades policiais arrocharem o 
nó, fiscalizarem. Nós não vamos conseguir acabar com o uso de 
drogas, mas vamos tentar, pelo menos, diminuir. As autoridades, 
nós que fazemos parte desta Casa neste momento, temos que 
nos unir para protegermos as crianças, os adolescentes, já que 
a preocupação é muito grande em proteger as crianças e os 
adolescentes que vivem naquele mundo. Hoje, são mapeados 
pontos como o Caetano Filho, a Praça Manoel Garrincha, a 
Praça Germano Sampaio, a Praça do Cidade Satélite, locais onde 
as drogas correm soltas. E ninguém brinca não, por qualquer 
coisa a bala, o terçado corre solto. Esta é a história da vida real 
na nossa cidade, projetos, estudos, conversas não resolvem o 
problema, temos que ter atitude, ação para tentarmos salvar as 
crianças e os jovens do mundo das drogas. Já que o Governo 
do Estado, a Prefeitura não tem, não sei se estão estudando um 
jeito para construir uma casa de saúde para essas pessoas, para 
que possamos dar condições também as casas que já existem, 
AGAPÃO, Casa do Pai, Fazenda Esperança, porque se esses 
locais estiverem dentro da lei, poderemos, de forma transparente 
e com honestidade, liberar recursos para que essas casas possam 
cuidar dessas pessoas. Para quem não sabe, qualquer tratamento 
para viciados custa, no mínimo, seis mil reais, e uma família 
fragilizada, onde o drogado acaba com tudo, vende o pai, vende 
a mãe, uma família dessa não tem seis mil reais para gastar com 
o tratamento que é longo e caro. Então, a pergunta que faço aos 
Senhores Parlamentares que têm um conhecimento melhor do 
que eu nesse caso, é o que podemos fazer? Minha amiga Angela 
Águida, preocupada com a situação desses jovens, mulheres, eu 
pergunto; existe um jeito para que possamos evitar que as mortes 
continuem acontecendo no meio da rua, acertos de contas, brigas 
por drogas na nossa cidade? Gostaria que a Senhoras me desse 
alguma orientação para que possamos juntos resolver esse 
problema.
 Aparte concedido à Senhora Deputada Angela A. 
Portella – Gostaria, primeiro, de agradecer pela oportunidade 
de fazer aparte a sua fala. O Senhor tem usado a tribuna sempre 
de forma louvável, chamando a atenção da sociedade e do Poder 
Público para questões que merecem uma atenção especial, uma 
delas é a questão das drogas. A situação envolve a questão dos 
usuários que estão perambulando pelas ruas, porque já perderam 
o domínio, perderam a família, perderam tudo, são dependentes 
químicos e já estão à margem da sociedade. Nós não temos um 
espaço público para que essas pessoas sejam acolhidas, tratadas, 
temos somente a questão do combate ao tráfico, mas a questão 
não é só prender os pequenos traficantes, temos outra situação 
que é a prevenção. Quero parabenizar a Polícia Militar que faz 
um belo trabalho através do PROERDE, que é um projeto de 
conscientização para jovens e adolescentes, de combate às drogas 
nas escolas. Nós fizemos uma audiência em maio e solicitamos 
a presença de todas as secretarias, todos os entes envolvidos que 
pudessem tomar alguma posição para mudar a realidade atual. E 
nós estamos aguardando que essa realidade seja transformada. 
Agora, o senhor sabe, Deputado Izaias, pois o senhor já está aqui 
a praticamente um ano, que o Poder Legislativo tem um limite 
muito grande. E isso nos inquieta, nos angustia. Mas, esse papel 
que nós estamos fazendo que é levantar um problema e colocá-
lo em discussão e cobrar, já é papel do Poder Legislativo. E 
nós temos aqui as emendas parlamentares, e podemos trabalhar 
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