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programadas para o período de 04/01/2016 a 13/01/2016, referentes ao 
exercício de 2015, por necessidade da instituição.

Art. 2º As férias ora suspensas serão usufruídas no período de 
18/01/2016 a 27/01/2016.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 14 de dezembro 2015.

Deputado Jalser Renier Padilha
Presidente

Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra
1º Secretário

Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2461ª SESSÃO, EM 02 DE DEZEMBRO DE 2015.

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

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER
 Às nove horas do dia dois de dezembro de dois mil e 
quinze, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
quadringentésima sexagésima 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. 
 Convido o Senhor Deputado Gabriel Picanço para atuar como 
Segundo-Secretário ad hoc.
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário que proceda à leitura da 
Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Izaias Maia– Lida a Ata.
 O Senhor Presidente 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 Gabriel Picanço – Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS: 
 - Projeto de Lei s/nº, de 27/11/15, do Deputado Oleno Matos, 
que torna obrigatória a manutenção de exemplar do Estatuto do Idoso 
nos estabelecimentos bancários, comerciais e de prestação de serviços no 
Estado de Roraima;
 - Projeto de Lei s/nº, de 30/11/15, dos Deputados Jalser Renier e 
Naldo da Loteria, que “dispõe sobre o Dia Estadual da Consciência Negra 
e dá outras providências”; 
 - Proposta de Moção de Aplausos s/nº, de 30/11/15, do Deputado 
Naldo da Loteria, à Empresa Correios, pela iniciativa da publicidade 
informativa nos meios de comunicação para a população brasileira; 
 - Requerimento s/nº, de 01/12/15, dos Deputados Oleno 
Matos, Soldado Sampaio e Evangelista Siqueira, requerendo à Eletrobrás 
Distribuição Roraima – Boa Vista Energia e à Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL que sejam adotadas todas as providências cabíveis ao 
cumprimento das decisões descritas. 
 DIVERSOS:
 - Ofício nº 334, de 25/11/15, da Câmara Municipal de Boa 
Vista, em atenção ao Ofício Cerim/Pres. 045/15, felicitando e reforçando o 
compromisso de buscar o bem-estar da população boa-vistense e do Estado; 
 - Carta nº 12, de 23/11/15, da Ação Pró-Amazônia, solicitando 
apoio para a recuperação e manutenção da BR-319; 
 - Ofício Circular nº 01, de 30/11/15, da Secretaria de Estado da 
Justiça e da Cidadania – SEJUC, solicitando a possibilidade de destinar 
recursos, por meio de Emenda Parlamentar, para o Sistema Prisional.
 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 Gabriel Picanço – Senhor 
Presidente, há um orador inscrito para o Grande Expediente, o Senhor 
Deputado Izaias Maia.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Gostaria de ressaltar a 
presença do glorioso ex-Deputado Chicão da Silveira em nossas galerias. 
Obrigado pela presença. Quero aproveitar a oportunidade para que, amanhã, 

ATOS ADMINISTRATIVOS
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 0343/2015-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR as pessoas listadas no anexo desta 

Resolução, a partir de 03 de novembro de 2015, para exercerem Cargos 
Comissionados, integrantes do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, 
em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 009/2011, de 22 de 
julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 26.07.2011.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 03 de novembro de 2015.

Palácio Antônio Martins, 14 de dezembro de 2015.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

Anexo da Resolução de Nomeação nº 0343/2015/DGP de 03.11.2015.

NOME CARGO

PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS Assessor Especial II MD

PHILLIPE ALVES DE CARVALHO Assistente Parlamentar IV

PRISCILA BONFIM NOGUEIRA Assessor Especial II MD

RAYSSA FERREIRA MARTINS Auxiliar Parlamentar V

ROSA MARIA DE AMORIM FREITAS Assessor Parlamentar V

ROZINETE COSTA DA SILVA Auxiliar Parlamentar V

SAMUEL DE SOUZA SILVA Assistente Parlamentar IV

SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA Auxiliar Parlamentar V

ULLYANNA FREITAS DA LUZ Auxiliar Parlamentar V

Palácio Antônio Martins, 14 de dezembro de 2015.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO N° 0345 /2015-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

RESOLVE,
Art. 1º Suspender o usufruto das férias do servidor Edson 

Gentil Ribeiro de Andrade, matrícula 12710, programadas para o 
período de 21/12/2015 a 19/01/2016, referentes ao exercício de 2015, por 
necessidade da instituição.

Art. 2º As férias ora suspensas serão usufruídas em data 
oportuna.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
.Palácio Antônio Martins, 14 de dezembro 2015.

Deputado Jalser Renier Padilha
Presidente

Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra
1º Secretário

Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário

RESOLUÇÃO N° 0346 /2015-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

RESOLVE,
Art. 1º Suspender os 10 (dez) dias do usufruto das férias da 

servidora IRAYMA URSULA ALMEIDA DE AMORIM, matrícula 15787, 
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foi filmado, nós temos as informações que estou passando aqui. Então, 
o pedido que faço ao comando da Polícia Militar e, também, à prefeita 
da capital, mesmo sendo do Município, para dar uma atenção a mais ao 
SAMU, que é ligado à Prefeitura de Boa Vista. Muito obrigado. 
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Não havendo mais 
nenhum orador inscrito para o grande Expediente, passamos para 
a Ordem do Dia, do Projeto de Lei nº 07/15, que “Dispõe sobre a 
adoção das cores oficiais na pintura de prédios públicos, e dá outras 
providências,” de autoria do Deputado George Melo; discussão e votação, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda Constitucional nº 01/15, que 
adita dispositivos normativos ao texto constitucional vigente, de autoria 
do Deputado Chico Guerra e vários Deputados; Proposta de Moção de 
Aplauso nº 045/15, de autoria do Deputado Soldado Sampaio, à Polícia 
Militar pelo aniversário, ocorrido no dia 26 de novembro do corrente 
ano; e do Requerimento nº 088/15, de autoria do Deputado Evangelista 
Siqueira e vários Deputados, que transforma a Sessão Plenária do dia 3 
de dezembro do corrente ano, às 10 horas, em Comissão Geral, momento 
em que a Assembleia Legislativa estará lançando a Frente Cristã em 
Defesa da Família e homenageará a Diocese de Roraima e religiosos com 
a Comenda Orgulho de Roraima. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Parecer ao do Projeto de Lei nº 07/15, que “Dispõe sobre a adoção das 
cores oficiais na pintura de prédios públicos e dá outras providências,” de 
autoria do Deputado George Melo.
 O Senhor Primeiro-Secretário Gabriel Picanço – Lido o Projeto 
de Lei nº 07/15 e o Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
Final.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão o Projeto de 
Lei nº 07/15.
 O Senhor Deputado George Melo – Peço aos colegas que 
analisem muito bem este projeto, tendo em vista que nosso Estado passa por 
grandes dificuldades financeiras, é o menor Estado da Federação, sabemos 
que esta lei não é para o governador em exercício, é para o Estado, pois 
teremos uma economicidade de recursos, fazendo com que governantes que 
têm um olhar populista, estilo Hugo Chaves, este modelo que tenta fazer de 
tudo à sua maneira, importe-se quanto de gasto tem o Estado. Certamente 
esses governantes, com esta lei, terão um pouco de dificuldade para usar a 
seu favor suas cores pessoais para marcar os nossos prédios públicos. Peço 
aos nobres Pares, considerando a atual situação deste Estado, do nosso país, 
que votemos pela aprovação deste projeto na manhã de hoje.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Não havendo mais 
quem queira discutir a matéria, passamos para a votação. A votação será 
eletrônica, votando “sim” os Deputados aprovam a matéria, votando “não” 
rejeitam-na. Liberado o painel para votação.
 Dou por aprovado o Projeto de Lei por 13 votos sim, 04 votos 
não e nenhuma abstenção. 
 Moção de Aplauso nº 045/15 pelo aniversário da Polícia Militar 
do Estado de Roraima, ocorrido no dia 26 de novembro do corrente ano, 
de autoria do Deputado Soldado Sampaio. Em discussão a Moção. Não 
havendo quem queira discuti-la, submetendo-a à votação. A votação será 
simbólica. Os Deputados que concordam permaneçam como estão. Dou por 
aprovada a Moção de Aplauso.
 Requerimento nº 088/15, de autoria do Deputado Evangelista 
Siqueira e vários Deputados, que transforma a Sessão Plenária do dia 3 de 
dezembro do corrente ano, às 10 horas, em Comissão Geral, momento em 
que a Assembleia Legislativa estará lançando a Frente Cristã em Defesa da 
Família e homenageará a Diocese de Roraima e religiosos com a Comenda 
Orgulho de Roraima. 
 Quero comunicar aos Senhores Deputados que amanhã a Sessão 
será concebida com Ordem do Dia e será exatamente o que está fixado 
e aprovado em plenário. Quero perguntar aos presidentes das comissões 
se haverá reunião das comissões gerais, da Comissão de Educação; da 
Família; dos Direitos Humanos, bem como Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação Final, após o término da Sessão. Pergunto aos Senhores 
Presidentes se os projetos já estão na pauta para que possamos evoluir e 
trazer os projetos ao plenário, conforme anunciado na manhã de ontem.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Após a Sessão, teremos 
reunião ordinária da Comissão de Educação.
 O Senhor Deputado Oleno Matos – Gostaria de comunicar 
aos demais Pares que o G-3, grupo composto por este Deputado e 
pelos Deputados Soldado Sampaio e Evangelista Siqueira, apresentou 
Requerimento na Casa em virtude de duas decisões judiciais, uma 
relacionada aos Deputados Federais, a outra ao PROCON, no que 
diz respeito ao aumento da energia. Através do nosso Requerimento, 
pedimos que o nosso Poder requisite à ELETROBRAS/RR Boa 
Vista Energia e Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEL, que 

às 18 horas, o senhor e sua família e todos os que estão no Plenário, bem 
como, toda a sociedade que nos assiste através do canal 57.2, sinta-se 
convidados para comparecerem amanhã, às 18 horas, nesta Casa, para a 
abertura do nosso “Natal em família”. Quero registrar a presença do Zeca 
Preto em nossas galerias, também. Antecipo meu convite ao senhor e toa 
sua família para nossa abertura natalina que ocorrerá amanhã, conforme o 
informado.
 O Senhor Deputado Izaias Maia – Senhor Presidente, já falei 
várias e várias vezes sobre o problema que acontecia com a energia e 
como continua acontecendo, poderiam até pensar: que cara chato. Eu 
porque sempre falo a mesma coisa, mas, sempre falo que o meu trabalho 
tem início, meio e fim. Informo os problemas e explico o que está 
acontecendo, peço a união de todos os que vivem nesta terra. Graças a 
Deus essa união aconteceu e agora me sinto muito feliz, vislumbro uma 
luz no fim do túnel. Agora, temos que lutar para o retorno das obras e pelo 
retorno das empresas do consórcio que irão fazer o linhão de Tucurui, 
pois, se Deus abençoar, voltarão a trabalhar na construção do linhão. 
Vamos lutar para que esse trabalho tenha reinício e tenha o seu fim para 
o bem do Estado de Roraima. As eleições na Venezuela se avizinham e 
o Presidente Venezuelano já disse que se perder as eleições o negócio 
vai complicar, porque ele vai resistir até o último minuto. O que ele 
quis dizer? Vai acontecer uma violência maior, mais do que já acontece, 
quase uma guerra civil declarada onde a fome, a miséria, o desemprego, 
o salário de oitenta reais que toma conta da população. E, como 
conseqüência, centenas e centenas, talvez milhares de venezuelanos estão 
vindo para Boa Vista, capital do Estado de Roraima, tentar sobreviver. 
Sempre falava e sempre deixei gravado o pedido de união de todos. Esse 
passo foi dado pelo presidente desta Casa, Deputado Jalser Renier, graças 
a Deus, conseguiu convencer os outros setores da sociedade no sentido 
de fazer uma mobilização, e parece que vamos conseguir sensibilizar as 
autoridades federais, Presidente Dilma e o seu grupo de trabalho. Com 
o mesmo sentido, peço ajuda, em nome, principalmente, das pessoas do 
interior do Estado, muita gente pode não dar importância, mas a estiagem, 
a seca, a falta d’água, causam mais sofrimento, a cada dia que passa, à 
população do interior do Estado. Animais morrendo, poços quase sem 
água, o povo já raspa a lama para conseguir colocar em um fogareiro para 
ferver e tentar beber. Aves, como galinha, começam a morrer por falta 
de água, e muito menos, milho. Enquanto isso, já estamos em dezembro, 
as autoridades que entendem do assunto disseram que estão analisando, 
estão estudando, talvez em novembro teriam uma solução. Resultado, 
essa solução ainda não chegou, estão estudando, mas do jeito que vai, vai 
acabar a estiagem, a chuva vai chegar e algum recurso que poderia chegar 
para as pessoas que precisam neste momento, talvez, mais uma vez, só 
chegue com as chuvas, o recurso será devolvido para o governo federal. 
Então, peço para as autoridades dessa área para que tomem providências, 
e ajam com mais rapidez para conseguir recursos federais para ajudar 
as pessoas, principalmente, do interior, que enfrentam dificuldades 
com o rigor da estiagem. Outro pedido eu faço ao Comando da Polícia 
Militar é em relação às várias viaturas. Sei das dificuldades pelas quais 
passa o governo, pois, segundo informações, não tem recursos, e, com 
resultado, várias viaturas da polícia, inclusive, no “Ronda nos Bairros” 
foram retiradas e as que ainda estão funcionando estão sem condições de 
trafegabilidade para enfrentar uma quentura muito grande, uma vez que 
não tem sistema de ar-condicionado. Eu digo, tenho provas, foi filmado 
e eu coloquei no programa Barra Pesada. Estou falando com segurança. 
Então, várias viaturas, na sua maioria, não estão operando com sistema 
de refrigeração. Policiais militares com suas fardas grossas, não estão 
aguentando trabalhar. E, o pior de tudo, quando se prende um elemento 
que se coloca lá atrás, pode acontecer que algum preso, seja ele quem for, 
morrer, quer dizer se os policiais não estão aguentando na frente, imagina 
quem está preso lá atrás. É bandido? É bandido. Mas, existem os direitos 
humanos que devem ser respeitados. Então, só pediria uma explicação ou 
uma solução do comando da Polícia Militar, comandada pelo meu querido 
Dagoberto, para que resolva o problema das viaturas, além da redução da 
frota que aconteceu, várias paradas, outras funcionando sem condições das 
pessoas trabalharem. Suportar uma quentura que beira os 40 graus, numa 
viatura fechada e na parte de trás onde está o detento, apreendido naquela 
hora, aí já é desumanidade. Se ele foi preso, ele vai ter que responder 
na justiça pelo crime que cometeu. Que esse problema seja resolvido. 
A mesma coisa acontece, só para complementar, com as viaturas do 
SAMU, que é um caso para os vereadores tomarem providências. Das sete 
viaturas do SAMU só restam duas que estão operando com o sistema de 
refrigeração, quer dizer, tanto na frente como na parte em que está sendo 
transportado o paciente, a quentura é total. Isso pode gerar, inclusive, 
uma contaminação por conta das gotas de suor dos atendentes em cima 
dos pacientes, às vezes, sangrando. Eu quero só confirmar o que eu disse: 
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para conseguir uma solução.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Perfeitamente, Deputado 
Oleno Matos, registrada sua posição.
 Mais uma vez, esta Casa tem a honra, o privilegio e satisfação 
de convidar todos os telespectadores, todos os amigos que estão aqui em 
nossa galeria para, amanhã, às 18 horas da tarde, estarem em frente da 
Assembleia Legislativa para o lançamento da abertura do Natal em Família 
do Poder Legislativo.
 Ontem, fizemos uma reunião com todos os servidores, 
convidamos seus familiares e também comunico que sexta-feira será pago 
o décimo terceiro de todos os Senhores Deputados e de todos os servidores 
desta Casa.
 Quero pedir às pessoas que amanhã não faltem ao evento em 
homenagem ao trabalho evangélico e católico dessas instituições que 
fazem, com muito amor e carinho, o trabalho de doutrina. Parabéns ao 
Deputado Evangelista Siqueira que teve essa ideia feliz e, para tal, convido 
todos os Senhores Deputados.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra - Senhor Presidente, em 
Explicações Pessoais, convido, novamente, os Senhores Deputados, 
colaboradores da Casa e todos os presentes para participar do nosso 
grandioso evento EXPOERR XXXIX Exposição Feira Agropecuária de 
Roraima. A abertura foi ontem, às 18 horas, mas o evento continuará até 
sexta-feira. É um evento para a família roraimense. Teremos uma grande 
satisfação em recebê-los na EXPOFERR até domingo. Obrigado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Quero comunicar 
que depois do natal da Assembleia, todos poderão ir para o evento da 
EXPOFERR, Deputado Brito.
 E, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente 
Sessão e convoco outra para o dia 03 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, George Melo, Izaias Maia, Jalser Renier, Jorge Everton, Lenir 
Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy Eda, Mecias de Jesus, Naldo 
da Loteria, Odilon Filho, Oleno Matos, Soldado Sampaio, Valdenir 
Ferreira e Zé Galeto.
Ata Sucinta Aprovada em: 03/12/2015

sejam adotadas todas providências cabíveis ao cumprimento das 
respectivas decisões descritas no Requerimento. Isso se dá em função 
das reclamações de consumidores que acabamos de receber, tendo 
em vista que, para algumas unidades, a cobrança estava estabelecida 
anteriormente ao instituído. Então, a gente gostaria de requerer isso. 
Sabemos que amanhã teremos Comissão Geral, teremos feriadão, a 
próxima Sessão será na quarta, e queremos que esse Requerimento seja 
aprovado com a urgência que o mesmo requer.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em resposta ao Deputado 
Oleno Matos, aos Senhores Deputados e telespectadores que estão 
assistindo nosso canal neste momento, e que estejam passando por esse 
constrangimento, uma vez que a liminar foi concebível, não existe aumento 
de 40% em Roraima. Nós estamos sob chancela judicial, se um cidadão ou 
uma cidadã está recebendo esse aumento em sua casa, ele deve procurar o 
PROCON do Poder Legislativo imediatamente, para que ajuíze uma ação 
contra as instituições que estão praticando crime.
 A Senhora Deputada Angela Portella – Senhor Presidente, 
convido os Senhores Deputados que fazem parte da Comissão da Mulher, 
para a reunião logo após a Sessão. Obrigada
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira – Senhor Presidente, 
só para lembrar que na Sessão Especial de amanhã, vamos homenagear a 
Diocese de Roraima, Bispo Dom Roque e os Missionários pelos relevantes 
serviços prestados à sociedade roraimense, através da Comenda Orgulho 
de Roraima. Agradeço a esta Casa por ter aprovado e convido todos que 
estão nas galerias e demais parlamentares para participarem do momento 
especial, amanhã. Obrigado.
 O Senhor Deputado Zé Galeto – Senhor Presidente, quero 
convidar os Membros da Comissão de Agricultura, para a reunião, logo 
após a nossa Sessão, visando deliberar projetos e debatermos sobre a seca 
do nosso Estado: Deputado Gabriel Picanço, Deputadas Angela Portella e 
Aurelina Medeiros e Deputado Marcelo Cabral.
 O Senhor Deputado Oleno Matos – Senhor Presidente, 
quero informar que o doutor Ademir me disse que já pediu uma reunião 
ELETROBRAS para que o próprio Ministério Público possa ajeitar um 
TAC com esse órgão, para evitar que os roraimenses saem prejudicados 
com aumento ta tarifa indevida, esses valores sejam compensados, nós 
temos alternativa judicial, mais o Ministério Público está se movimentando 


