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em publicidade audiovisual, informações que corrigem o equívoco em 
relação aos pontos extremos brasileiros, cujas referências corretas são os 
montes Caburaí, ao norte, e Chuí, ao sul; e não Oiapoque e Chuí, como, 
por muito tempo, acreditou-se. A peça publicitária dos Correios apresenta, 
de forma criativa e bem humorada, essas informações, levando-as ao 
conhecimento da população brasileira.

Palácio Antônio Augusto Martins, 11 de dezembro de 2015.
Deputado JALSER RENIER 

Presidente
Deputado NALDO DA LOTERIA

1° Secretário
Deputado MARCELO CABRAL

2° Secretário

OFÍCIOS RECEBIDOS

SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
COMISSÃO DE CONSTITUICÃO, JUSTICA E REDAÇÃO FINAL
Of.219/2015-CCJ
Palácio Antônio Martins, 10 de dezembro de 2015.
Excelentíssimo Senhor
Jalser Renier
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
Senhor Presidente,
 Informamos a Vossa Excelência que o Projeto de Lei n.° 
067/2015, de autoria do Senhor Deputado Chico Mozart, que “institui 
a Comenda Mérito Educacional “Paulo Freire”.”, obteve parecer pela 
inconstitucionalidade, portanto, a Matéria será encaminhada ao Arquivo 
desta Casa de Leis.
 Atenciosamente,

George Melo
Presidente da Comissão

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA
ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA QUADRINGENTÉSIMA 
SEXAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
QUINQUAGÉSIMO PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA 
LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA. 
Às nove horas do dia quinze de dezembro de dois mil e quinze, no Plenário 
desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima quadringentésima 
sexagésima quinta 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 
Coronel Chagas, declarou aberta a Sessão e solicitou ao Senhor Segundo-
Secretário, Deputado Francisco Mozart, que fizesse à leitura da Ata da 
Sessão anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Em seguida, solicitou 
ao Senhor Primeiro-Secretário, Deputado Naldo da Loteria, proceder 
à leitura do Expediente. RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO: 
Mensagem Governamental nº 059, de 11/12/15, encaminhando para 
apreciação o Projeto de Lei que “alt.era e acrescenta dispositivos na 
Lei nº 832, de 26 de dezembro de 2011 e dá outras providências”; e 
Mensagem Governamental nº 060, de 14/12/15, encaminhando para 
apreciação o Projeto de Lei que “dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras 
e Remuneração - PCCR dos servidores das áreas de Infraestrutura, 
Agronomia, Veterinária, Economia e Estatística da Administração 
Direta do Estado de Roraima e dá outras providências”. RECEBIDO 
DOS DEPUTADOS: Ofício nº 219, de 10/12/15, do Deputado George 
Melo - Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, 
informando que o Projeto de Lei nº 067/15, de autoria do Deputado Chico 
Mozart, obteve parecer pela inconstitucionalidade e será encaminhado 
ao Arquivo desta Casa de Leis; Memorando nº 041, de 09/12/15, da 
Corregedoria Geral da ALE, informando que o Deputado Masamy Eda 
estará ausente desta Casa Parlamentar no período de 08 a 11 de dezembro 
do corrente ano; e Memorando nº 107 de 14/12/15, do Deputado 
Evangelista Siqueira, comunicando a sua ausência desta Casa no período 
de 11 a 15 de dezembro do corrente ano. RECEBIDO DO TRIBUINAL 
DE CONTAS: Ofício nº 326, de 10/12/15, do Conselheiro Presidente do 
Tribunal de Contas do Estado de Roraima, encaminhando o complemento 
das demonstrações contábeis do TCERR e FMTCERR do exercício 2014; 
Ofício Circular nº 011, de 10/12/15, do Conselheiro Presidente do Tribunal 
de Contas do Estado de Roraima, informando que as Prestações de Contas 

ATOS LEGISLATIVOS
PROJETO DE LEI 

PROJETO DE LEI N° 084 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015
Altera e acrescenta dispositivos na 
Lei nº 832, de 29 de dezembro de 
2011 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, 11 de dezembro de 2015. 
SUELY CAMPOS

Governadora do Estado de Roraima
Obs.: Projeto de Lei encaminhado para esta Casa Legislativa através da 
Mensagem Governamental nº 059 de 11/12/2015, publicada no Diário 
Oficial do Estado de Roraima Ed. nº 2660 de 11/12/2015 e lida em Sessão 
Plenária em 15/12/2015.

PROJETO DE LEI N° 085 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015
“Dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remunerações – 
PCCR dos Servidores das Áreas 
de Infraestrutura, Agronomia, 
Veterinária, Economia e Estatística 
da Administração Direta do 
Estado de Roraima, e dá outras 
providência.” 

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

Palácio Senador Hélio Campos/RR, 14 de dezembro de 2015. 
SUELY CAMPOS

Governadora do Estado de Roraima
Obs.: Projeto de Lei encaminhado para esta Casa Legislativa através da 
Mensagem Governamental nº 060 de 14/12/2015, publicada no Diário 
Oficial do Estado de Roraima Ed. nº 2661 de 14/12/2015 e lida em Sessão 
Plenária em 15/12/2015.

AUTÓGRAFOS - MOÇÕES

MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 041/2015
 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

RORAIMA faz saber que o Plenário aprovou e a Mesa Diretora torna 
pública:

- Moção de Aplausos pelo aniversário da Polícia Militar do 
Estado de Roraima, comemorado no dia 26 de novembro do corrente ano.

A Assembleia Legislativa, nos termos do art. 205 do seu 
Regimento Interno, em nome de seus membros, vem, de público, apresentar 
aplausos pela passagem dos 40 anos da “Briosa Corporação”, a honrada 
Polícia Militar do Estado de Roraima.

O embrião da referida instituição, criada pela Lei nº 6.270, de 26 
de novembro de 1975, é baseado nos pilares da hierarquia e da disciplina 
militar, cuja missão atual, por força de dispositivo constitucional Federal, 
é a preservação da ordem pública, através do exercício da atividade de 
policiamento ostensivo.

São os votos deste Parlamento à referida Instituição, extensivos 
aos integrantes de seus quadros.

Palácio Antônio Augusto Martins, 9 de dezembro de 2015.
Deputado JALSER RENIER 

Presidente
Deputado NALDO DA LOTERIA

1° Secretário
Deputado MARCELO CABRAL

2° Secretário

MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 042/2015
 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

RORAIMA faz saber que o Plenário aprovou e a Mesa Diretora torna 
pública:

- Moção de Aplausos à Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (Correios) por publicidade audiovisual com informações 
corretivas em relação ao ponto extremo do norte do Brasil.

A Assembleia Legislativa, nos termos do art. 205 do seu 
Regimento Interno, em nome de seus membros, vem, de público, aplaudir a 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos por divulgar a nível nacional, 
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ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2457ª SESSÃO, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2015.

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

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER 
 Às nove horas do dia vinte e quatro de novembro de dois 
mil e quinze, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda 
milésima quadringentésima quinquagésima sétima 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 os Senhores Deputados 
Gabriel Picanço e Aurelina Medeiros para atuarem como Primeiro-
Secretário e Segundo-Secretário ad hoc, respectivamente.
 Solicito à Senhora Segunda-Secretária que proceda à leitura 
da Ata da Sessão anterior.
 A Senhora Segunda-Secretária Aurelina Medeiros – 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 DO PODER EXECUTIVO: 
 - Mensagem Governamental nº 054, de 17/11/15, 
encaminhando para apreciação Projeto de Lei que “institui o Programa 
Estadual de Parcerias Público-Privadas e dá outras providências”; 
 - Mensagem Governamental nº 055, de 18/11/15, 
encaminhando para apreciação Projeto de Lei que “dispõe sobre a 
utilização da parcela de depósitos judiciais e administrativos para 
pagamento de precatórios de qualquer natureza e dá outras providências”; 
 - Ofício n° 529, de 17/11/15, da Governadora do Estado de 
Roraima, encaminhando cópia do Parecer/PGE/PI nº 21/2015, cópia da 
Nota Técnica/CGOP/SEPLAN nº 019/15 e Declaração de Adequação 
Orçamentária e Financeira; 
 - Ofício nº 801, de 11/11/15, da Secretaria-Executiva da Casa 
Civil-DF, informando sobre o Requerimento nº 080/15, do Deputado 
Odilon Filho, sobre Resolução do Conflito Fundiário do Distrito 
Agropastoril de Caracaraí-RR. 
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS: 
 - Indicação s/nº, de 20/11/15, do Deputado Oleno Matos 
ao Governo do Estado, para adequação do prédio e da subestação 
de energia que mantém a rede de frios NEPNI - Núcleo Estadual do 
Programa Nacional de Imunização - incluindo toda a rede elétrica do 
prédio a fim de minimizar as oscilações de energia e garantir um espaço 
adequado para o armazenamento e conservação dos imunobiológicos 
que estão sob a responsabilidade do Estado; 
 - Indicação s/nº, de 20/11/15, do Deputado Oleno Matos 
ao Governo do Estado, para aquisição de 01(uma) Pick-Up de grande 
porte, cabine dupla, automática, com tração nas 4 rodas e 01(um) carro 
de pequeno porte, 4 portas, para atender as necessidades do Conselho 
Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, COEDE-RR;
 - Indicação s/nº, de 20/11/15, do Deputado Oleno Matos ao 
Governo do Estado, para criação da Escola Pública Integral Bilíngue 
(Língua Brasileira de Sinais-Libras e Português Escrito), com oferta de 
Ensino Integral, no Estado de Roraima;
 - Indicação s/nº de 23/11/15, do Deputado Zé Galeto ao 
Governo do Estado, solicitando reconstrução das pontes de madeira 
sobre o Igarapé Grande, o Igarapé do Roxinho, o Igarapé do Xoxotão, 
localizados na Vicinal 12, município de Iracema; 
 - Projeto de Decreto Legislativo s/nº, de 23/11/15, do 
Deputado Jorge Everton, que concede a comenda Orgulho de Roraima 
à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – e dá outras 
providências; 
 - Projeto de Lei s/nº, de 17/11/15, do Deputado Soldado 
Sampaio, que “institui a Política Estadual de Atenção Integral à Saúde 
do Homem”; 
 - Memorando nº 006, de 16/11/15, do Deputado Naldo da 
Loteria, comunicando sua ausência nesta augusta Casa nos dias de 18 e 
19 de novembro do corrente ano; 

de Gestão referentes ao exercício de 2015 deverão ser entregues até o dia 
31/03/16, no período de 7h30 a 18h00 horas. DIVERSOS: Ofício nº 462, 
de 17/11/15, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - 
Deputado Antônio Aguiar, encaminhando a cópia da Lei nº 16.751, de 9 de 
novembro de 2015, que “proíbe a propaganda de medicamentos e similares 
nos meios de comunicação do Estado de Santa Catarina”; Ofício nº 856, 
de 17/11/15, da Câmara Municipal de Mauá/SP, encaminhando exemplar 
da Moção nº. 153/15, de autoria do Vereador Manoel Lopes; Ofício nº 
37, de 23/11/15, da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e 
de Contas – ABEL, encaminhando, para conhecimento, os trabalhos 
que têm sido empreendidos pela referida Associação; Ofício Circular nº 
001, de 03/12/15, do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, solicitando 
cooperação no sentido de divulgar a Ouvidoria Eleitoral de Roraima, com 
a distribuição do material impresso, em anexo; Ofício Circular nº 003, de 
25/11/15, do Ministério Público Federal - Procuradoria da República em 
Roraima, solicitando a atualização do sistema SISCONTA ELEITORAL; 
Ofício Circular nº 01, de 17/11/15, da Assembleia Legislativa do Estado 
de Pernambuco – ALEPE, encaminhando um exemplar do Catálogo 
intitulado “A influência do Parlamento na construção da identidade da 
Cidade do Recife”, em anexo e Ofício Circular nº 307, de 08/07/15, da 
União Nacional dos Legislativos Estaduais - UNALE, informando o 
falecimento do Deputado Estadual Agnelo Alves – RN, ocorrido no dia 
21/06/15 e convocando a 20ª Chamada do FAP – Fundo de Assistência 
Parlamentar. GRANDE EXPEDIENTE: O Senhor Deputado Jânio 
Xingú iniciou solicitando ao Senhor Presidente a inclusão, na pauta, 
dos projetos pendentes por serem matérias de interesse social, portanto, 
precisam ser votadas ainda este ano. Sobre o PCCR do IPER, disse que a 
aprovação não influenciará no orçamento do Estado, pois o Instituto tem 
recursos próprios. Continuando, informou aos seus Pares que a Comissão 
de Orçamento está disponível para receber as emendas e sugestões ao 
orçamento a fim de encaminharem ao plenário para ser votado na próxima 
terça-feira. Após, destacou a importância de o Governo encaminhar a 
esta Casa todos os PCCRs e analisar os impactos financeiros aos cofres 
públicos, uma vez que, no próximo ano, a recessão será maior. Em seguida, 
defendeu ser importante a aprovação do seu projeto sobre afastamento 
para mandato classista, de modo que os presidentes de sindicatos tenham 
respaldo para defender os interesses das entidades. Fez menção ao 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) brasileiro, que estaria abaixo 
do índice da Venezuela, criticada pelo Brasil, segundo o Parlamentar. 
Pediu aos seus Pares a votação das matérias pendentes para que, assim, 
o Poder Legislativo possa decretar o recesso. Finalizando, garantiu que, 
independente de cor partidária, tem responsabilidade com o povo, logo, 
será favorável a matérias de importância social. ORDEM DO DIA: O 
Senhor Presidente anunciou para a pauta da Ordem do Dia: discussão 
e votação, em Segundo turno, do Projeto de Resolução Legislativa 
nº 019/15, que “Altera e acresce dispositivos no art. 40 do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, cria a Comissão 
Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso 
e dá outras providências”, de autoria da Mesa Diretora; discussão e 
votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 041/15, 
que “Concede a Comenda Orgulho de Roraima ao Senhor Ademir Teles 
e dá outras providências”, de autoria do Deputado Brito Bezerra. Em 
seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário 
proceder à leitura do Projeto de Resolução Legislativa nº 019/15. Após, 
por Questão de Ordem, o Senhor Deputado Jânio Xingú solicitou a 
dispensa da leitura do Projeto, cujo conteúdo já seria do conhecimento 
dos Deputados. O Senhor Presidente atendeu o pedido do Deputado 
Xingú e colocou em discussão e votação o referido Projeto, que foi 
aprovado, em segundo turno, por 15 votos favoráveis, nenhum contrário 
e uma abstenção. Dando continuidade, o Senhor Presidente solicitou 
ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura de Projeto de Decreto 
Legislativo nº 041/15, que, colocado em discussão e votação simbólica, 
foi aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O 
Senhor Deputado Jorge Everton convidou os membros da Comissão 
de Administração, Segurança e Serviços Públicos para reunião após a 
Sessão. A Senhora Deputada Lenir Rodrigues convidou os membros da 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Saúde para reunião após a 
Sessão. E, não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente deu por 
encerrada a Sessão e convocou outra para o dia 16 de dezembro, à hora 
regimental. Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, 
Francisco Mozart, Gabriel Picanço, George Melo, Izaias Maia, Jânio 
Xingú, 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.
Aprovada em: 15/12/2015
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de Roraima vai sim, ser interligado pelo esforço desprendido, tem como 
início a realização daquelas audiências onde foram feitos os pedidos 
às autoridades competentes. Fugindo um pouquinho do foco, não 
poderia deixar de fazer um apelo ao IBAMA que está no Sul do Estado, 
multando as pessoas, o pessoal da agricultura familiar. Lá na vicinal 
05 do Caroebe, um senhor que tem 60 hectares já desmatado há muito 
tempo, estava limpando a terra para replantar dez hectares, quando 
o permitido são 12 hectares, foi multado em oitenta mil reais. Isso é 
um absurdo, acredito também que é ilegal. Não podemos deixar que o 
IBAMA saia multando aleatoriamente o povo que trabalha no interior. 
Temos que tomar alguma providência gostaria que Vossa Excelência 
convidasse o Presidente do IBAMA para conversarmos com ele para 
orientar ao invés de multar principalmente o pequeno produtor que está 
produzindo em sua terra. Orientar é muito melhor do que multar, pois 
depois que multa, causa entrave na vida dessa pessoa para o resto da 
vida. Se ele tem 60 hectares, desmatou 10 hectares, é claro que ele não 
tem como pagar uma multa de oitenta mil reais. Logicamente que ele 
não tem como pagar. Portanto, gostaria do apoio de Vossa Excelência 
para convidarmos o Presidente do IBAMA para vir aqui e conversarmos 
para que ele oriente seus técnicos para que não saiam por aí multando 
aleatoriamente as pessoas do interior.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú – Deputado Gabriel, 
parabenizando-o, quero me juntar ao seu pronunciamento que 
considero oportuno. O Deputado Jalser e o Deputado Coronel Chagas 
juntos tiveram um momento iluminado quando convidaram todos os 
políticos, todos os poderes e os órgãos de controle, independentemente 
de sigla partidária. Foi um movimento suprapartidário. Em Brasília, 
participamos da audiência com o Vice-Presidente da República, O 
Ministro das Minas e Energia e com o Ministro da Justiça. Aproveito 
o momento para pedir ao Deputado Jalser Renier que crie uma Frente 
Parlamentar para acompanhar esse trabalho, que deu uma repercussão 
positiva, muito grande no Estado. É um trabalho que envolve toda a 
sociedade, pois, trata da questão energética do Estado. Essa Frente 
Parlamentar tem por dever acompanhar tudo o que está sendo feito em 
Brasília, para que nossa visita lá não fique só nas fotos, nas palavras. 
Seria muito bom se essa frente parlamentar, tão logo criada, fosse 
frequentemente a Brasília visitar o Senador Romero, a Senadora Angela 
Portela, Senador Telmário Mota, os Deputados Federais, junto com os 
quais visitar os Ministros, informando-lhes que estivemos em Brasília, 
onde tratamos especificamente do assunto energético de Roraima, 
criamos a Frente Parlamentar e queremos saber se o assunto saiu da 
letra “a” para a “b”, da “b” para a “c” e assim sucessivamente. Acredito 
que devemos fazer esse acompanhamento, Deputado Jalser. Acho que 
o trabalho foi muito repercutido aqui no Estado e merece uma Frente 
Parlamentar para acompanhá-lo, se informar juntos aos Ministérios e 
Parlamentares Federais sobre o que está sendo feito, se existem entraves 
para então informamos à sociedade de Roraima, através da imprensa. 
Obrigado.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço, continua – Obrigado, 
Deputado Xingú. É verdade, Deputado Jalser, devido ao impacto 
muito forte na sociedade roraimense que se mobilizou através dos 
órgãos, tenho certeza que o Deputado Jalser vai formar a Frente 
Parlamentar para ficar cobrando e acompanhando o andamento do que é 
desenvolvido no encontro que tivemos em Brasília, que considero muito 
positivo, portando a Assembleia Legislativa está de parabéns e o Estado 
de Roraima também.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jorge Everton 
– Bom-dia a todos. Gostaria de corroborar, fortalecer o seu 
pronunciamento no sentido de parabenizar todos os órgãos que se 
envolveram nesse evento em especial, o nosso Presidente que, aliás, 
já o havia parabenizado, mesmo antes de sair a comitiva, mas tenho 
que dizer que a sua grandiosidade neste evento representou o sucesso 
e a vitória que conseguimos lá. Algumas pessoas têm me perguntado 
qual o resultado efetivo dessa viagem, outros criticaram, estes, porém 
os que estão criticando não estão preocupados em resolver o problema, 
estão preocupados em aparecer nas fotos para virarem notícia. Durante 
esse evento, o fato que ficou marcado na minha memória foi na última 
reunião quando o Ministro Eduardo Braga chamou o seu assessor e 
determinou que ele providenciasse a vinda de uma equipe do Ministério 
de Minas e Energia esta semana para saber e acompanhar o que está 
acontecendo na ELETROBRÁS, descobrir por que a ELETROBRÁS 
não está dando conta da energia no nosso Estado. Então, independente 
de todo o esforço que está sendo feito, entendemos que existe demora, 
que tem um procedimento para a liberação do Linhão de Tucuruí. Só o 
fato de o Ministro determinar a vinda de uma equipe para Roraima, já foi 
uma vitória muito grande, pois, só em ele regular a questão energética 

 - Memorando nº 007, de 17/11/15, do Deputado Naldo da 
Loteria, comunicando sua ausência nesta augusta Casa no período de 19 
a 23 de novembro do corrente ano.
 RECEBIDO DO TRIBUNAL DE CONTAS: 
 - Ofício nº 294, de 17/11/15, do Conselheiro Presidente do 
Tribunal de Contas do Estado de Roraima, comunicando a aprovação da 
Minuta do Acordo de Cooperação Técnica nº 013/2015/TJRR-TCERR. 
 RECEBIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 
 - Ofício nº 1149, de 20/11/15, da Promotoria de Justiça da 
PRO-DIE, informando retificação de objeto do ICP nº 023/2010/Pro-
DIE/MP/RR. 
 DIVERSOS:
 - Ofício nº 446, de 06/11/15, da Associação dos Juízes 
Federais do Brasil- AJUFE, encaminhando a Carta de Foz do Iguaçu; 
 - Ofício n° 235, de 18/11/15, do Sindicato dos Trabalhadores 
em Educação de Roraima – SINTER para Deputada Lenir Rodrigues 
– Presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Saúde, 
solicitando audiência, em caráter de urgência, para tratar sobre 
Mensagem Governamental nº 053/15; 
 - Ofício n° 263, de 19/11/15, da Secretaria de Estado do 
Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN, comunicando convênios 
celebrados;
 - Ofício n° 009, de 19/11/15, da Associação da Rádio 
Comunitária do Bairro Pintolândia– ASCOMP, recomendando honrarias 
e reconhecimento ao DENARC e à DRE da Polícia Civil do Estado de 
Roraima; 
 - Ofício n° 026, de 20/11/15, da Escola Estadual Carlos 
Drummond de Andrade ao Presidente da Comissão Especial Externa 
criada através da Resolução nº 045/15 e alterada pela Resolução nº 
048/15, em resposta ao Ofício nº 011/15, de 16/11/15; 
 - Ofício n° 008, de 16/11/15, da Corregedoria da Polícia 
Militar do Estado de Roraima, comunicando que a Presidência do 
Processo Administrativo Disciplinar nº 001/CGP/15, referente ao SD 
PM Felipe Gabriel Martins Quadros, instalar-se-á na sala de audiência 
01 da Corregedoria da PMRR, situada à Rua Cerejo Cruz, 105 – Centro 
– Boa Vista/RR.
 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 Gabriel Picanço.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço– Senhor Presidente, 
colegas Deputados, servidores desta Casa, imprensa e os nobres amigos 
que estão aqui nesta galeria, bom-dia. Quero usar do expediente nesta 
tribuna para fazer uma avaliação da nossa viagem ao Distrito Federal, 
Brasília, poder central. Ao iniciar, parabenizo Vossa Excelência pela 
condução e pelo convite a todos os órgãos envolvidos nesta questão, 
órgãos representativos do Estado de Roraima. Quero elencar os 
participantes: o Governo do Estado, representado pelo ex-Senador 
Mozarildo Cavalcante; Ministério Público de Contas, representado pelo 
Dr. Paulo; Ministério Público Estadual, representado pela Dra. Alba. 
Tribunal de Justiça, representado pelo seu Presidente; a OAB/RR, pelo 
seu Presidente; Promotoria da Defesa do Consumidor, representado 
pelo Dr. Ademir Teles e a Prefeita Teresa Surita, representando nosso 
Município. Gostaria de parabenizar a todas as autoridades que se 
empenharam naquelas três audiências, respectivamente, com o Vice-
Presidente da República, com o Ministro de Minas e Energia e com o 
Ministro da Justiça, em prol do desenvolvimento do Estado de Roraima. 
Audiências consideradas muito produtivas porque todas as autoridades 
com quem estivemos reunidos, Deputado Brito, se prontificaram a nos 
ajudar. Percebemos no semblante de cada o interesse em resolver o 
problema do Estado de Roraima. O foco da audiência sempre foi trazer 
a energia e Tucuruí, passando pelo Estado do Amazonas, depois para o 
Estado de Roraima. Quero parabenizar, em especial, ao Presidente Jalser 
Renier pela condução de todas essas autoridades, pelo convite e pela 
união de todos os partidos políticos lá presentes, sendo representados 
pelos Deputados Federais e Senadores que nos acompanharam, a quem 
também quero parabenizar. Isso sem dúvida nenhuma, Deputado Odilon, 
foi um evento de grande importância para o nosso Estado, onde as 
autoridades reconheceram a nossa necessidade demonstrada pela nossa 
união, pela união dos representantes do povo deste Estado juntos, todos 
em um só objetivo, que é trazer a solução para desenvolver o Estado 
de Roraima. Então, era isso que tínhamos para o momento. Parabenizo 
mais uma vez àquelas pessoas que acreditaram e acreditam que o Estado 
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seja estradas, energia etc... Nós recebemos um documento do Ministro, 
no qual consta: Ele, como Ministro, não pode entrar com ação judicial 
contra o Governo Federal, mas ele já suscitou da GU, que é o órgão 
que representa os Ministérios junto ao Governo Federal, que entrasse 
com uma ação na obrigação de elaborar um Relatório ou Ofício 
muito bem consubstanciado levando ao conhecimento deles todas as 
reuniões, decisões ou compromisso assumido pelo Governo Federal, 
que ainda não foram cumpridos. Então, nós tínhamos esse documento 
aqui, mas terminei deixando-o no meu gabinete, o documento é muito 
bem embasado, no qual o Ministro de Minas e Energia, diz tudo. Não 
têm mais para onde ir. Ele se tornou um grande parceiro de Roraima, 
já encaminhou para cá essa equipe. O outro foi o Ministro Eduardo 
Cardoso, que assumiu seus compromissos, mas tinha do lado dele a 
FUNAI, e nós sentimos que o Ministro também, apesar de assumir o seu 
compromisso e querer resolver a situação, deixou uma brecha dizendo 
assim: “Eu vou resolver, mas vou pedir autorização da FUNAI”. 
Foi aí que contestamos, todo grupo. Será que a lei é diferente para o 
resto do Brasil, só Roraima tem uma lei diferenciada para resolver os 
problemas do Estado? Será que a lei do Amazonas... Temos que juntar 
forças, porque para o problema de Roraima não tem mágica e nem tem 
pai, são problemas de todos nós, e a Assembleia Legislativa assumiu 
essa postura, unindo todas as forças políticas ou não, de pessoas que 
querem o bem de Roraima. Então, eu parabenizo o Deputado Jalser e 
todos nós, pela postura e pela certeza de que vamos continuar nesta luta 
até o fim, vamos esperar, depois de um tempo voltaremos, até porque 
houve o compromisso do Vice-Presidente de resolver o problema. Muito 
obrigada!
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço, continua – Aparte 
concedido ao Deputado Izaias Maia.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Izaias Maia – 
Bom-dia Senhores Deputados e povo presente, quero parabenizar a 
Presidência da Casa e todos os parlamentares e autoridades que foram 
a Brasília. Particularmente, sempre falei aqui, pedi união com relação 
à energia. Fico feliz, fomos recebidos por autoridades em Brasília. 
Mas quero destacar dois aspectos pertinentes ao tema. Primeiro, o 
crivo final passa pelas mãos da Presidente Dilma, vai chegar às mãos 
dela, ela decide se faz ou não. Então, lamento profundamente que, 
por algum motivo particular, não tenha comparecido à reunião com 
os parlamentares e autoridades de Roraima, e acrescento que logo 
depois ela participou de reunião com a Governadora do Estado e outras 
autoridades. Repito que o momento é de união, principalmente por parte 
do Governo do Estado, que é o mandatário maior, não adianta mandar 
Ministro, assessor ou quem quer que seja, quem tem que ir, na minha 
opinião, é a Governadora do Estado, a não ser que tenha compromisso 
maior. Acho que teve porque logo depois, quando estava um pouco mais 
folgada ela compareceu em Brasília, falou com a Presidente Dilma. 
Esperamos que a visita dos parlamentares e autoridades de Roraima 
juntos, mesmo que sejam ações separadas, possa resultar em decisão 
importante com relação à energia, o certo seria que a Governadora 
tivesse unida com a comissão, composta por 60 pessoas, que foi até 
Brasília. Lamentavelmente, isso não aconteceu, e quem vai dar a palavra 
final é a Presidente Dilma. Muito obrigado!
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço, continua – Quero 
também acreditar que a reunião, provocada pela Assembleia Legislativa 
do Estado de Roraima, tenha influenciado a Presidente da República a 
receber a Governadora de Roraima no dia de ontem. 
 Aparte concedido à Senhora Deputada Angela Portella 
- Obrigada pelo aparte, quero cumprimentar a Mesa, em especial, o 
nosso Presidente Jalser. E, quanto ao assunto estou muito feliz, que ao 
meu ver este momento é um divisor de água, Senhor Presidente. Acho 
Vossa Excelência inaugurou um novo tempo no Estado de Roraima, e 
isso nos traz tanta esperança, é um lampejo de esperança para nossa 
sociedade, porque temos outros assuntos emblemáticos que precisam 
de maturidade e força para que possamos sair dessa zona de conforto 
e mostre que quando nós queremos, alcançamos êxitos e aí os outros 
assuntos que merecem nossa atenção, tanto quanto esse, é a questão 
das terras e do enquadramento dos servidores. Portanto, pegue firme 
também esse assunto, conclame a sociedade, parlamentares desta 
Casa e demais segmentos políticos, assim como foi feito agora com 
a questão da energia, também a questão da BR que liga Roraima a 
Rondônia, tão necessária para o desenvolvimento do nosso Estado. Eu 
acho que para algumas situações poderemos fazer uma agenda positiva 
para 2016, já entrar o ano com foco nesses assuntos. Tenho certeza, 
Senhor Presidente, que Vossa Excelência vai marcar de forma brilhante 
a sua passagem nesta Casa. Quero parabenizar o Deputado Gabriel 
pelo pronunciamento, expressando sua sensibilidade, ao destacar que 

do nosso Estado até que resolvam os entraves do Linhão, já obtivemos 
uma vitória. Esta Casa está de parabéns na pessoa do Presidente Jalser 
que teve a iniciativa desse trabalho. Atitudes como essas nos enchem de 
orgulho de ser Deputado e fazer parte desta Casa. Obrigado.
 O Senhor Gabriel Picanço, continua – Verdade, Deputado 
Jorge Everton, nós testemunhamos todos os partidos políticos irmanados 
em Brasília em favor da causa, mesmo assim ainda conseguimos 
encontrar adversários opositores falando mal do nosso evento. Mas, 
isso não obscureceu o mérito da Assembleia que está de parabéns, Vossa 
Excelência está de parabéns pela condução do evento, propiciando a ida 
de toda essa representatividade para Brasília.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Brito Bezerra 
– Deputado Gabriel, aproveitando as palavras de reconhecimento 
manifestadas por Vossa Excelência, quero parabenizar inicialmente a 
atitude do Deputado Jalser, Presidente desta Casa, em congregar todas 
as forças políticas do nosso Estado em prol desta importante ação para 
o destravamento do Linhão de Tucuruí. Vossa Excelência, de forma 
brilhante, congregou aqui gregos e troianos, de forma a unir as forças 
especificamente nesta ação, uma ação enérgica, forte, considerada a 
única no Estado de Roraima até hoje que conseguiu unir a todos. Me 
sinto feliz por ter estado em Brasília, por ter visto o clima de harmonia 
e união, de forma coesa todos estavam presentes com o único propósito 
de melhorar a vida do povo roraimense. Com o propósito de trazer 
o Linhão de Tucuruí para cá e acabar com os apagões. Enfim, um 
propósito político verdadeiro e concreto com ação definida conduzida 
de forma brilhante por Vossa Excelência. Parabéns, Deputado Jalser 
Renier, parabéns a todos os Deputados desta Casa, bem como a bancada 
federal em Brasília: Deputados Federais e Senadores. Não quero 
deixar de parabenizar o Ministério Público Estadual também presente 
conosco na pessoa da Dra. Alba e do Dr. Ademir Teles de Menezes da 
Procuradoria de Defesa do Consumidor. Quero também parabenizar a 
OAB/RR que também esteve conosco, na pessoa do Senhor Presidente. 
Também parabenizo o Tribunal de Justiça que se fez representar naquele 
evento de forma brilhante, deu certamente mais legitimidade à nossa 
causa. Quero parabenizar o Parlamento Amazônico que esteve presente. 
Parabenizar os representantes da UNALE, os representantes da Câmara 
Distrital em Brasília, enfim, parabenizar todas as forças unidas em prol 
do Estado de Roraima. Parabéns a todos, a semana foi produtiva. O 
Encontro em Brasília valeu a pena para toda a sociedade roraimense, 
pois, certamente colheremos bons frutos. Obrigado.
 Aparte concedido à Senhora Deputada Aurelina Medeiros 
– Obrigada, Deputado Gabriel, estava inscrita para o Grande 
Expediente, mas, já vou usar o tempo no seu pronunciamento para 
falar sobre a questão que o senhor está expondo. Sei que críticas 
à nossa equipe devem ter surgido, pois, sempre digo que somos o 
poder mais transparente deste País, aqui todo mundo chega, fala, não 
marca audiência, tem o direito de falar acerca do que quer, mas por 
isso nós somos muito cobrados. Até mesmo o nosso mandato não é por 
nomeação, é o povo que nos dá. Mas, só posso louvar a iniciativa da 
Assembleia, já havíamos feito aqui várias Audiências Públicas inclusive 
com representantes da FUNAI, do Ministério do Meio Ambiente, mas 
não tínhamos tido nem obtido nenhum resultado sequer uma resposta. 
A ida à Brasília foi um movimento pelo Estado de Roraima. Lá não 
teve representação política, sentimos a grata preocupação do Ministério 
Público do Estado, do Tribunal de Justiça, da OAB, da classe produtiva 
que teve seus representantes, do Ministério Público de Contas, além dos 
Parlamentares Federais, dos Senadores, Deputados Estaduais. Enfim, 
saímos daqui fazendo um apelo e tivemos boas surpresas naquele 
encontro. Hoje, por exemplo, Deputado Gabriel, já chega aqui a equipe 
da ELETROBRÁS para ver de perto, podendo pelo menos sanar o 
problema, já que nós trabalhamos nas horas de pique de energia com a 
capacidade máxima de geração do Estado. Ontem, eu estive com o Dr. 
Carramiro e hoje já está chegando a equipe. Resultado da nossa viagem. 
Outro momento, em que puderam nos receber, e foi quando o Deputado 
Jalser conseguiu marcar suas audiências. Conseguimos encaminhar 
questões problemas, já prevendo resultados nesta viagem, como, por 
exemplo, ouvindo o Vice-Presidente da República dizer: deixa eu ser o 
Advogado de vocês, e se eu demorar a resolver eu aviso para voltarem 
aqui. Embora a Presidente Dilma não estivesse no momento, o Vice-
Presidente foi muito importante, nós sabemos da importância que está 
tendo este conjunto de pessoas diante desse compromisso. Enfim, tudo 
foi muito promissor. Outra questão que me deixou sorrindo o tempo 
todo foram os posicionamentos tomados pelo Ministro Eduardo Braga, 
que ressuscitou uma decisão tomada pelo STF, pelo colegiado onde é 
dito pelos Ministros do STF, que nenhuma comunidade indígena pode 
impedir a passagem, em suas terras, de obras de infraestrutura, quer 
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agraciados com essa energia antes de terminar o nosso mandato, faça 
outra caravana desse mesmo porte para irmos agradecer, pois agradecer 
é muito bom, Presidente. E, para encerrar, não poderia deixar de 
agradecer ao setor de comunicação da Casa, em nome da Elissan Paula 
que teve o importante trabalho, bem como ao cerimonial da Casa, que 
é o mais funcional que eu já vi, durante esses cinco anos de mandato 
que andamos nesses Parlamentos. Eles tiveram cuidado conosco durante 
toda a viagem. Então, a Silvia e a Peta estão de parabéns por cuidarem 
muito bem da gente nas nossas andanças pelo Brasil a fora. Obrigado a 
todos vocês, peço a Deus que os ajude e que sejam iluminados o Ministro 
da Justiça, de Minas e Energia, Presidenta Dilma na liberação do Linhão 
de Tucuruí para chegar até o Estado de Roraima possibilitando o seu 
crescimento. Obrigado e bom-dia a todos.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Deputado 
Gabriel Picanço, agradeço a intervenção na condução do nosso trabalho. 
Quero deixar bem claro à sociedade, sobre o que nós fizemos foi cumprir 
a nossa obrigação, que é o que dizem as Constituições Estadual e Federal. 
Quero agradecer a todos os Parlamentares, Deputados Federais e 
Senadores, Chefe do Ministério Público, Presidente da OAB, Presidente 
da UNALE, Presidente do Parlamentar Amazônico, Chefe do Ministério 
Púbico de Contas, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, aos 
Deputados Estaduais Vicente Lopes e Dalas do Estado do Amazonas, 
ao Presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Deputado 
Josué, à Deputada Celina Leão, Presidente da Câmara Distrital, todos 
os nossos Deputados Federais presentes, nossos Senadores, destaque 
especial ao Senador Romero Jucá e à Senadora Angela Portela que nos 
acompanharam desde o início da nossa trajetória. Interessante é que a 
Senadora reclamou que eu sempre a chamava de Angela Águida, talvez 
seja porque a Senhora não foi Deputada. 
 Passamos para o Expediente da Ordem do Dia: discussão e 
votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 021/15, que “Autoriza 
a Secretaria Estadual de Saúde, junto com a Secretaria Estadual de 
Educação, a implantação do Programa de Prevenção às Verminoses 
nas escolas da rede pública estadual”, de autoria do Deputado Marcelo 
Cabral. 
 Projeto de Lei nº 049/15, que “Institui a Semana de 
Mobilização da Família na Escola, e dá outras providências”, de autoria 
da Deputada Angela Águida Portella. 
 Projeto de Decreto Legislativo nº 022/15, que “Aprova o 
relatório final da Comissão Especial Externa, criada pela Resolução nº 
005/15 e alterada pela Resolução nº 014/15, e dá outras providências”, 
de autoria da Mesa Diretora.
 Projeto de Decreto Legislativo nº 026/15, que “Concede a 
Comenda Orgulho de Roraima às autoridades que indica, e dá outras 
providências”, de autoria do Deputado Mecias de Jesus.
 Projeto de Decreto Legislativo nº 033/15, que “Concede a 
Comenda Ordem do Mérito Legislativo, na categoria grande mérito, 
ao Excelentíssimo Senhor José Maria Eymael, Presidente Nacional do 
PSDC”, de autoria do Deputado George Melo.
 Projeto de Decreto Legislativo nº 036/15, que “Concede 
a Comenda Orgulho de Roraima à instituição e aos missionários que 
indica, e dá outras providências”, de autoria do Deputado Evangelista 
Siqueira. 
 Substitutivo ao Projeto de Lei nº 068/15, que “Dispõe sobre 
o Quadro de Pessoal e o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do 
Tribunal de Contas do Estado de Roraima, e dá outras providências”, de 
autoria do Tribunal de Contas. 
 Moção de Apoio nº 036/15, ao povo mineiro, que, no último 
dia cinco, teve completamente destruído por uma enxurrada de lama 
o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, Região Central de Minas 
Gerais, de autoria da Mesa Diretora. 
 Moção de Apoio nº 037/15, ao povo capixaba, que vem sendo 
atingido pelos efeitos do desastre ocorrido no último dia 5 de novembro, 
em Minas Gerais, de autoria da Mesa Diretora. 
 Moção de Apoio e Solidariedade, nº 038/15, à Nação 
Francesa pelos atentados ocorridos no último dia 13, na capital daqueles 
país, de autoria da Mesa Diretora. 
 Proposta de Moção de Pesar nº 043/15, pelo falecimento do 
Senhor Antônio Monteiro Barbosa, ocorrido nesta capital, de autoria da 
Mesa Diretora. 
 Proposta de Moção de Pesar nº 042/15 pelo falecimento do 
ex-Deputado Estadual João Alves de Oliveira, ocorrido no dia 23 de 
novembro do corrente, nesta capital, de autoria da Mesa Diretora. 
 Proposta de Moção de Aplausos, nº 039/15, à Prefeita de Boa 
Vista, Maria Tereza Saenz Surita pela presença e empenho nos eventos 
dos quais participou com a comitiva de representantes de Roraima, 

esta luta é nossa, mas faltava era esse pulso forte, atitude arrojada 
de conclamar. Tenho certeza que este é um novo momento. Parabéns 
ao Presidente desta Casa e a todos os Deputados, essa iniciativa vai 
transcender a todos e criar um novo momento para o nosso Estado. 
Muito obrigada!
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço, continua. – Quero 
agradecer, Deputada Angela, pelo aparte em meu pronunciamento. 
Passo a palavra ao Deputado Oleno Matos. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Oleno Matos 
– Deputado Gabriel, a sua fala acoberta tudo aquilo que a gente 
desenvolveu durante esses dois dias que tivemos em Brasília. Quero 
salientar que não só surtiu efeito a nossa ida a Brasília com relação 
ao que vivemos ontem, durante a audiência com a Presidente Dilma, 
tanto com o Senador Telmário Mota do PDT, quanto seguida com a 
Governadora e Senadora Ângela Portela do PT, mas também, já com a 
nossa ida a Brasília quando o Senhor teve a brilhante idéia de programar 
a comitiva composta pela maioria dos Deputados, Vereadores, Prefeita 
de Boa Vista, pelos órgãos institucionais e demais poderes. Como 
consequência percebemos em Brasília que já houve uma movimentação. 
O Ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, quando chegamos lá, 
praticamente, já nos entregou um dossiê, demonstrando que ele já tinha 
se sensibilizado com a causa da nossa ida a Brasília. É bom esclarecer, 
não sei se o Deputado Gabriel informou no início da fala, que nos foi 
apresentado documento comprovando que será dado a FUNAI o prazo 
de 30 dias para que seja apresentada a manifestação no sentido de 
concordar ou não com o linhão, mas não pode deixar de apresentar, 
pois isso é um imbróglio que já perdura, já houve reunião e nada se 
fez. Entretanto, com manifestação ou não, o processo vai seguir com 
o posterior licenciamento do IBAMA, conforme nos foi apresentado 
pelo Ministro, mas, com relação ao consórcio, a gente tinha recebido 
a triste notícia que provavelmente as empresas que tinham ganham 
a licitação, não mais executariam a obra. Essa situação também foi 
contornada mediante a apresentação de uma Medida Provisória pela 
Presidente da República que vai ser votada pelo Congresso Nacional, 
possibilitando fazer uma readequação econômica financeira no contrato, 
e a gente sabe que é baseada na cotação do dólar, quer dizer, a empresa 
não tinha mais como executar. E, com certeza, a gente vai fazer com que 
esse contrato seja retomado e, à medida que avancemos o licenciamento 
da obra possa ser imediatamente, não digo nem ser recomeçada, mas 
iniciada efetivamente e que traga a garantia da interligação do Estado 
de Roraima ao SIM, onde também, tivemos, até de forma enfática, a 
posição do Ministro no que tange a apagões em Roraima. Ele foi claro 
em dizer que não estamos padecendo da falta de energia, mas da falta de 
pessoas competentes a trabalhar na distribuição de energia, ele mesmo 
deixou bem claro que estaria encaminhando técnicos para esta Casa, 
inclusive o Secretário Executivo daquele Ministério, para que ainda 
esta semana tomasse providências operacionais para evitar a volta dos 
apagões como o que quase ocorreu nesta Sessão. Deve ter caído pelo 
menos uma fase enquanto a Deputada Aurelina falava. O importante 
é que a gente possa ter uma energia confiável, e que a partir de agora 
se concretize a interligação ao Linhão de Tucurui. Quero aproveitar o 
momento para falar com relação a outras possibilidades. Quando a gente 
fala de energia alternativa, muita gente não quer levar a sério, mas o fato 
é que devemos pensar sério sobre energia que a gente chama de energia 
limpa. Para a nossa realidade, a energia eólica, a energia solar, sobre 
as quedas precisamos pensar para o futuro, importante para o Estado 
de Roraima não ficar alijado de todo processo. A gente reclama que a 
União, às vezes, não nos atende como nós precisaríamos, mas temos 
que ter a visão de mudar algumas de nossas plataformas, e a da energia 
é uma. Além de todo esse arcabouço que estou colocando em relação 
ao Linhão de Tucurui, energia de Guri de que a gente dispõe hoje, 
bem como as termoelétricas. Então, temos que começar a pensar nesse 
outro meio de energia como já fiz indicações nesta Casa com relação à 
energia solar, como hoje o Governo tem preocupação e está envidando 
todos os esforços no sentido de trazer energia eólica, uma produção 
de energia, talvez, com capacidade maior até do que a gente tem hoje 
nas termoelétricas. Então, conclamo também os colegas a pensar nesse 
sentido. E, ao finalizar parabenizo o Presidente Jalser pela sua brilhante 
atitude de organizar essa caravana. De montar essa estrutura para que 
nós fôssemos a Brasília, suportar o peso político, de fechar nossa Casa, 
praticamente, por três dias. Entendemos que isso tem um preço. A nossa 
obrigação é estarmos aqui prestando contas ao povo roraimense, e é o 
que a gente faz neste momento. Parabéns a Vossa Excelência e à Mesa 
Diretora.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço, continua – Obrigado, 
Deputado Oleno, e deixar, Deputado Jalser um lembrete: se nós formos 
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sem sombra de dúvida, fazem parte deste Parlamento. Era um homem 
simples, festeiro, embora amigo da noite, mas no dia seguinte estava 
aqui firme e forte para cuidar das suas obrigações como Parlamentar.
 Fica aqui o nosso pesar pelo passamento do ex-Deputado 
João Alves, que foi sem sombra de dúvida, um Deputado participou da 
história deste Estado, por isso é merecedor das nossas condolências, e 
que Deus o coloque em um bom lugar para que ele possa nos guiar para 
fazermos o melhor por Roraima.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Muito Obrigado, 
Deputado Chico Guerra. Passo a palavra ao Deputado Gabriel Picanço.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Quero também, 
Deputado Jalser, me juntar a Vossa Excelência e aos demais colegas que 
se pronunciaram para externar as minhas condolências aos familiares 
do ex-Deputado Jaó que conheço desde 84, era empresário do setor 
madeireiro antes de ser eleito Deputado estadual, alto empresário, como 
qual tive a oportunidade de realizar muitos negócios. Estendo minhas 
condolências aos seus familiares. Que Deus os confortem e dê força 
para continuarem a vida.
 Então, parabéns à Assembleia Legislativa por estar prestando 
esta homenagem. Obrigado e bom-dia.
 O Senhor Presidente Jalser Renier Não havendo mais quem 
queira discutir, passamos para a votação. A votação será pelo processo 
simbólico, e os Deputados que concordam permaneçam como estão. 
 Dou por aprovada a Proposta de Moção de Pesar nº 042/15.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
da Proposta de Moção de Apoio e Solidariedade nº 038/15 à Nação 
Francesa pelos atentados, ocorridos no último dia 13, na capital daquele 
país, de autoria da Mesa Diretora. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Gabriel Picanço – Lida a 
Proposta Moção de Apoio e Solidariedade nº 038/15.
 O Senhor Presidente Jalser RenierColoco em discussão a 
Moção.
 Não havendo quem queira discutir, passamos para votação. A 
votação será pelo processo simbólico, e os Deputados que concordam 
permaneçam como estão.
 Dou por aprovada Moção de Apoio e Solidariedade nº 
038/15.
 Solicito ao Senhor primeiro-Secretário que proceda à leitura 
da Proposta de Moção de Apoio nº 036/15 ao povo mineiro, que, no 
último dia cinco, teve completamente destruído por uma enxurrada de 
lama o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, Região Central de 
Minas Gerais, de autoria da Mesa Diretora. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Gabriel Picanço – Lida a 
Proposta de Moção de Apoio e Solidariedade nº 036/15.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão 
a matéria. Não havendo quem queira discutir, passamos para votação. 
A votação será simbólica. Os Deputados que forem favoráveis 
permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Proposta de Moção de Apoio nº 036/15.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
da Proposta de Moção de Apoio e Solidariedade nº 037/15 ao povo 
capixaba, que vem sendo atingido pelos efeitos do desastre, ocorrido 
no último dia 5 de novembro, em Minas Gerais, de autoria da Mesa 
Diretora. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Gabriel Picanço – Lida a 
Proposta de Moção de Apoio e Solidariedade nº 037/15.
 O Senhor Presidente Jalser Renier  Coloco em discussão a 
Moção.
 Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação. 
A votação será pelo processo simbólico. Os Deputados que concordarem 
permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Proposta de Moção de Apoio e 
Solidariedade nº 037/15.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
da Proposta de Moção de Aplausos nº 039/15 à Prefeita de Boa Vista, 
Maria Tereza Saenz Surita, pela presença e empenho nos eventos dos 
quais participou com a comitiva de representantes de Roraima, no dia 
19 de novembro do corrente, em Brasília, de autoria da Mesa Diretora.
 O Senhor Primeiro-Secretário Gabriel Picanço – Lida a 
Proposta de Moção de Aplausos nº 039/15.
 O Senhor Presidente Jalser Renier  Coloco em discussão a 
matéria.
 Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação. 
A votação será pelo processo simbólico. Os Deputados que concordarem 
permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Proposta de Moção de Aplausos nº 

no dia 19 de novembro do corrente, em Brasília, de autoria da Mesa 
Diretora.
 Proposta de Moção de Aplausos nº 040/15 aos Senadores 
Romero Jucá e Ângela Portela pela presença e empenho nos eventos dos 
quais participaram com a comitiva de representantes de Roraima, no dia 
19 de novembro do corrente, em Brasília, de autoria da Mesa Diretora.
 Proposta de Moção de Aplausos nº 041/15 aos Deputados 
Federais Jhonatan Pereira de Jesus, Maria Helena Veronese Rodrigues, 
Remídio Monai Montessi, Hiran Manoel Gonçalves da Silva, Shéridan 
Estefany Oliveira de Anchieta e Édio Vieira Lopes pela presença 
e empenho nos eventos dos quais participaram com a Comitiva de 
representantes de Roraima, no dia 19 de novembro do corrente, em 
Brasília, de autoria da Mesa Diretora. 
 Proposta de Moção de Aplausos nº 044/15, aos Vereadores 
de Boa Vista Aline Rezende, Marcelo Batista, Sandro Denis de Souza 
Cruz, Júlio César, Renato Queiroz, Gabriel Mota e Mario César, pela 
presença e empenho nos eventos dos quais participaram com a comitiva 
de representantes de Roraima, no dia 19 de novembro do corrente, em 
Brasília, de autoria da Mesa Diretora.
 Requerimento nº 088/15, solicitando a transformação da 
Sessão Plenária do dia 3 de dezembro do corrente ano, às 10h, em 
Comissão-Geral, momento em que esta Casa Legislativa estará lançando 
a Frente Cristã em Defesa da Família e homenageando a Diocese de 
Roraima e religiosos, conforme Decreto Legislativo aprovado nesta 
data. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura da 
Proposta de Moção de Pesar nº 042/15, pelo falecimento do ex-Deputado 
Estadual João Alves de Oliveira, ocorrido no dia 23 de novembro do 
corrente, nesta capital, de autoria da Mesa Diretora. 
 O Senhor Primeiro-Secretário (Gabriel Picanço) – Lida a 
Proposta de Moção de Pesar nº 042/15.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – É com muita tristeza 
que esta Casa, anuncia o falecimento do ex-Deputado Estadual João 
Alves de Oliveira, Deputado Constituinte que foi eleito em 1990 para 
cumprir o primeiro mandato de Deputado Estadual numa casa que foi 
criada através de uma resolução e da Constituição, a nossa Carta Magna 
Estadual.
 A Assembleia Legislativa completa 25 anos de existência 
e isso nos dá a garantia de que, através desses homens, mulheres, 
especialmente Deputado João Alves de Oliveira, relator de muitas 
matérias importantes que deram origem à criação do Ministério 
Público, do Tribunal de Justiça e muitas outras instituições, nos deixou, 
ontem, por volta das 23h53min. Quero aqui, com pesar, me dirigir e 
me solidarizar com toda sua família porque são pessoas que eu conheci 
pessoalmente. Deputado João Alves de Oliveira me viu crescer, pois era 
um homem amigo de todos, pessoa muito bem relacionada, Deputado e 
empresário respeitado no nosso Estado.
 Está aqui no plenário da Assembleia Legislativa também 
prestando solidariedade ao ex-Deputado Constituinte, João Alves de 
Oliveira, as ex-Deputadas Vera Regina e Irmã Eulina, Deputadas em 
1990, junto com João Alves de Oliveira e todos os servidores que 
naquele momento abriram esta Casa, destaque para o Doutor João de 
Carvalho e em seu nome saúdo a todos os servidores da Assembleia 
Legislativa.
 É uma grata satisfação saber que esse homem contribuiu 
muito para o nosso Estado, infelizmente, por força divina, ele não 
está mais entre nós. Por essa razão, quero aqui colocar em discussão a 
Moção de Pesar.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus – Tive a satisfação 
de conhecer o nosso saudoso amigo João Alves de Oliveira, Jaó, pude 
constatar que a sua amizade era saudável, limpa e cristalina. Acompanhei 
o trabalho dele nesta Casa por este Estado. Não poderia, pois, me furtar, 
neste momento, de homenagear o homem que se intitulava, simples, 
prático e direto. Minha homenagem ao João Alves de Oliveira e sua 
família, também quero abraçar as duas colegas que estão aqui no 
plenário, as ex-Deputadas Eulina e vera Regina.
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Continua em discussão 
a matéria.
 Para discutir, o Senhor Deputado Chico Guerra, o único 
Deputado Constituinte desta Casa em mandato.
 O Senhor Deputado Chico Guerra – Senhor Presidente, 
quero também me solidarizar com a família do ex-Deputado Jaó e dizer 
da importância dele na construção da nossa Constituição Estadual. O 
ex-Deputado Jaó sempre foi um Deputado que trabalhou arduamente 
para que este Estado fosse implantando com boas leis, e ele, com 
bom espírito de homem público que sempre tinha suas tiradas que, 
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a todos os Vereadores da Câmara Municipal e para isso peço aos 
assessores providenciar o nome de todos os Vereadores da Câmara 
Municipal de Boa Vista que se fizeram presentes na audiência pública. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Projeto de Lei nº 021/15. 
 O Senhor Primeiro Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Projeto de Lei nº 021/15 e o Parecer da Comissão.
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Em discussão a 
matéria. Não havendo nenhum Deputado que queira discutir, coloco-o 
em votação. A votação será eletrônico, votando “sim” os Senhores 
Deputados aprovam a matéria e votando “não” rejeitam.
 Solicito ao técnico liberar o painel para votação.
 O Senhor Deputado George Melo pede Questão de Ordem. 
Peço aos colegas do G14 que votem favorável à matéria, trata-se de um 
projeto muito interessante, de muita importância para as crianças do 
nosso Estado e nossos trabalhadores.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Dou por aprovado o 
Projeto de Lei nº 021/15 com 18 votos “Sim”, nenhum “não” e nenhuma 
abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário à leitura da Proposta 
de Moção de Aplauso n° 044/15 aos Vereadores de Boa Vista Aline 
Rezende, Marcelo Batista, Sandro Denis de Souza Cruz, Júlio César, 
Renato Queiroz, Gabriel Mota e Mario César, pela presença e empenho 
nos eventos dos quais participaram com a comitiva de representantes de 
Roraima, no dia 19 de novembro do corrente, em Brasília, de autoria da 
Mesa Diretora.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lida a 
Proposta de Moção de Aplauso nº 044/15.
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Em discussão a Moção.
 Não havendo que queira discutir, coloco em votação. A 
votação será simbólica, os Deputados que concordam com a Moção 
permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Proposta de Moção de Aplauso nº 
044/15.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Projeto de Lei nº 049/15, que “Institui a Semana de Mobilização da 
Família na Escola, e dá outras providências”, de autoria da Deputada 
Angela Águida Portella.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Projeto de Lei nº 049/15 e Parecer.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão o Projeto 
de Lei nº 049/15.
 O Senhor Deputado George Melo - Senhor Presidente, trate-
se de um projeto muito importante, da Deputada Angela A. Portella, 
sobre a Escola na família, gostaria de pedir aos colegas do G14 que 
votem favoráveis.
 A Senhora Deputada Angela Portella – Obrigada, Presidente, 
pela oportunidade. Este Projeto de Lei, da mobilização da família na 
escola prevê que durante uma semana no mês de outubro a família seja 
chamada na escola, para promover o resgate da convivência entre país 
e filhos, o resgate da responsabilidade do compartilhamento dos pais 
com relação à educação dos filhos, não só na educação relacionada às 
disciplinas, mas educação que diz desrespeito aos valores, cidadania, 
valores de solidariedade, valores sociais que norteiam e constroem o 
nosso comportamento e atitude diante da sociedade. Por muitas vezes 
nós passamos desapercebidos da importância, e, como conseqüência, 
constatamos um índice altíssimo de suicídios entre crianças, 
adolescentes, jovens. Então, nós precisamos fortalecer esses vínculos 
familiares e os pais precisam está cada vez mais presentes na vida dos 
filhos no ambiente escolar, que passam de cinco a seis horas da sua 
vida é a segunda casa das crianças e adolescentes, e o que acontece 
ali muitas vezes influencia na vida das crianças, às vezes bullying, às 
vezes um tratamento inadequado, preconceitos, às vezes um amor não 
correspondido, talvez a crianças se sinta ameaçada e, no corre-ocorre do 
dia a dia, os pais vão deixando de observar situações que aparentemente 
são pequenas, mas significam muito na vida das crianças e adolescentes. 
Peço aos meus nobres pares que apóiem esse projeto e participem na 
semana da mobilização da Família na Escola. Que esse momento não 
sirva de divisor de água na ação de resgate dos familiares. Obrigada.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Não havendo mais 
nenhum Deputado para discutir, coloco em votação.
 Comunico aos Senhores Deputados que acabei de receber 
informação, da vinda da Presidente Dilma, a Roraima, dia 27.11 para 
entrega das casas Vila Jardim. Será o momento para os Deputados 
Estaduais, Vereadores e outras instituições tentarem uma Audiência 
Pública com a própria presidente, dentro do propósito, conforme o 

039/15.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
da Proposta de Moção de Aplausos nº 040/15 aos Senadores Romero 
Jucá e Ângela Portela pela presença e empenho nos eventos dos quais 
participaram com a comitiva de representantes de Roraima, no dia 19 de 
novembro do corrente, em Brasília, de autoria da Mesa Diretora.
 O Senhor Primeiro-Secretário Gabriel Picanço – Lida a 
Proposta de Moção de Aplausos nº 040/15.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão as 
Moções.
 Não havendo quem queira discutir, passamos para votação. 
A votação será simbólica. Os Deputados que forem favoráveis 
permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Proposta de Moção de Aplausos nº 
040/15.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
da Proposta de Moção de Aplausos nº 041/15, aos Deputados Federais 
Jhonatan Pereira de Jesus, Maria Helena Veronese Rodrigues, Remídio 
Monai Montessi, Hiran Manoel Gonçalves da Silva, Shéridan Estefany 
Oliveira de Anchieta e Édio Vieira Lopes, pela presença e empenho nos 
eventos dos quais participaram com a Comitiva de representantes de 
Roraima, no dia 19 de novembro do corrente, em Brasília, de autoria da 
Mesa Diretora. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Gabriel Picanço – Lida a 
Proposta de Moção de Aplausos nº 041/15.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão a 
Moção.
 Não havendo quem queira discutir, passamos para a 
votação. A votação será simbólica. Os Deputados que forem favoráveis 
permaneçam como estão.
 Aprovada a Proposta de Moção de Aplausos nº 041/15.
 Quero, de acordo com o artigo 205 do seu Regimento Interno, 
dizer que a ALE, em nome dos seus membros, vem de público aplaudir 
a iniciativa dos Senhores Deputados federais em nos acompanhar 
para que nós pudéssemos transformar o encontro numa objetividade, 
entregando naquele momento uma Moção e uma carta endereçada ao 
povo do Estado de Roraima, assinadas por todas as pessoas que ali 
estavam. Os meus votos de parabéns pela ação dos Deputados Federais 
em interromper o aumento tarifário da nossa energia, também o meu 
respeito aos nossos Senadores. Muito obrigado.
 Solicito ao departamento técnico desta Casa que envie a 
todos os Senhores Deputados e Senadores as Moções aprovadas em 
plenário.
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o plenário 
aprovou e ela promulga o seguinte Projeto de Decreto Legislativo.
 Fica concedida a Comenda Orgulho de Roraima às 
seguintes personalidades: Doutora Elba Cristina Amarantes de Morais, 
Procuradora Geral do Ministério Público do Estado de Roraima, presente 
na solenidade, nos acompanhou, interrompendo suas férias para estar 
em Brasília nas audiência que foram realizadas, com a presença de todas 
as autoridades de Roraima.
 Também não menos importante, o Doutor Ademir Telles de 
Menezes, Promotor de Justiça da Defesa do Consumidor e da Cidadania.
 A Comenda Orgulho de Roraima, segue para o Tribunal de 
Justiça do Estado de Roraima, em nome do Senhor Leonardo de Farias 
Cupello, Desembargador do Tribunal e Justiça, que foi representando o 
Presidente daquela Instituição.
 Doutor Paulo Sérgio de Oliveira Souza, Procurador-
Geral do Ministério Público de Contas; Doutor Jorge da Silva Fraxe, 
Presidente da OAB; Deputada Celina Leão, Presidente da Câmara do 
Distrito Federal; Deputado Vicente Lopes de Souza da Assembleia 
Legislativa do estado do Amazonas, com quem conversei, ele mesmo 
marcou a audiência com o Ministro de Minas e Energia. Deputado 
Sinésio Campos que, em nenhum momento, se opôs em estar presente 
no momento de grande interesse público para o Estado de Roraima. 
Deputado Sandro Leno Gomes, naquele ato, representado pelo Senhor 
Germano Stemines que, por razão de saúde, não pode comparecer, mas 
enviou um representante. Vereador Antônio Edilberto Veras, Presidente 
da Câmara Municipal de Boa Vista; Senhor Antônio Oliveira Garcia de 
Almeida e o Senhor Afonso Parente, mesmo sendo um simples cidadão, 
comprou sua passagem, sem diária e compareceu em todos os eventos. 
 Quero suspender a sessão para que a Comissão de Justiça e 
Redação Final se reúna para dar parecer à Comenda Orgulho de Roraima 
e então submeter ao plenário, evoluindo para votação.
 Quero aqui também fazer uma Moção de Aplausos, alusiva 
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Requerimento.
 Não havendo nenhum Deputado que queira discutir, coloco 
em votação. A votação será simbólica. Os Deputados que concordam 
permaneçam como estão.
 Dou por aprovado o Requerimento.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 068/15, que “Dispõe sobre o Quadro 
de Pessoal e o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Tribunal de 
Contas do Estado de Roraima, e dá outras providências”, de autoria do 
Tribunal de Contas.
 O Senhor Deputado Chico Guerra pede Questão de Ordem 
- Senhor Presidente, requeiro dispensa da leitura do Relatório uma vez 
que já foi lido nas Comissões conjuntas. 
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Acatamos o pedido do 
Deputado Chico Guerra.
 O Projeto tem uma Emenda Modificativa de vários Deputados 
que já foi acordado.
 Passamos para votação do Projeto com a Emenda. A votação 
será pelo processo eletrônico. Votando “sim” os Senhores Deputados 
aprovam a matéria e, votando “não” rejeitam-na.
 Solicito a liberação do painel para votação.
 Comunico aos Senhores Deputados que amanhã estará 
na pauta o projeto que teve como finalidade a criação da Comissão 
para analisar a gestão estadual da secretaria de saúde. O processo foi 
suspenso hoje e estará na pauta de amanhã, conforme Requerimento dos 
Senhores Deputados.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú pede Questão de Ordem 
- Senhor Presidente, nós temos na Casa 23 Deputados, se Vossa 
Excelência não se importar, podemos votar agora, o projeto está aí. 
A Deputada Aurelina pediu vistas, passou uma semana com o projeto 
na mão, os Deputados querem votar, a maioria. Se o Senhor não se 
importar, votamos hoje.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – O último prazo do 
projeto, pela informação que tive, é hoje. Se a Deputada Aurelina não 
tiver nenhuma objeção, porque da minha parte não tem, vamos cumprir 
o Regimento e colocar na pauta amanhã. Mas se o Plenário entender que 
deva ser votado hoje, votamos.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros pede Questão 
de Ordem - Senhor Presidente, o Relatório necessita ser amplamente 
discutido. O Relatório não é simples, deveríamos ter um tempo para 
discutir o projeto, até porque o Relatório foi feito com base em cada 
item apresentado no Relatório original e necessita do conhecimento dos 
demais Deputados para ser votado. 
 O Senhor Deputado Masamy Eda pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, ficou acertado na última terça-feira, através do 
pedido de vistas da Deputada Aurelina, que fosse votado hoje. Houve a 
viagem a Brasília, onde os Deputados tiveram que se ausentar e eu acho 
que não tem problema nenhum votamos esse projeto.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, eu, como líder do Governo, gostaria de pedir de 
Vossa Excelência o adiamento de discussão do projeto. Nós estivemos a 
semana toda em Brasília tratando de assuntos importantíssimos para este 
Estado, capitaneados por Vossa Excelência. E hoje, o parabenizamos, 
bem como aos demais Deputados. Eu peço a Vossa Excelência, que 
tem obedecido ao Regimento Interno desta Casa de forma segura e 
responsável, que conceda ao líder do Governo o adiamento de discussão 
desse projeto. Nós precisamos verificar a amplitude desse projeto para, 
inclusive, saber se podemos solicitar o afastamento do secretário numa 
desenvoltura dessas. Nós precisamos trabalhar o projeto e conhecer o 
relatório da Deputada Aurelina, discutirmos amplamente nas comissões 
para podermos votar com responsabilidade. Vossa Excelência tem 
seguido o regimento e eu peço que continuemos a obedecê-lo. Então, 
peço que conceda ao líder do Governo o adiamento de discussão desse 
projeto. 
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus pede Questão de 
Ordem – Senhor Presidente, o relatório da Deputada Aurelina tem que 
ser conhecido por todos os Deputados. Ele não pode, simplesmente, 
ser entregue, anexado ao projeto e, em seguida, ser votado sem que 
os Deputados tenham conhecimento do que de fato foi escrito pela 
Deputada Aurelina no relatório dela. Portanto, o pedido do Deputado 
Brito é pertinente. Esta Casa não pode agir dessa forma.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Deputado Mecias, eu 
concordo. Vossa Excelência tem razão. Mas eu me lembro que na época, 
no momento em que nós anunciamos, eu pedi para que a Deputada 
Aurelina...
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus pede Questão de Ordem 

Deputado Izaias Maia, se referiu, embora eu abro divergência. Entendo 
que para resolver os problemas do Brasil, não cabe à Presidente da 
República, mas aos Ministros e partidos. Tivemos a grata satisfação 
de ouvir da boca do próprio Presidente do PMDB, hoje com o maior 
número de Ministros no cenário nacional, que iria verdadeiramente 
abraçar a causa, e o Ministro da Justiça ficou meio que enfático da 
presença da FUNAI na reunião. Por essa razão, o que precisamos é de 
enfoque político, a Presidente da República, ao invés de vir entregar 
casas, ela precisa dar uma posição ao povo de Roraima sobre o nosso 
principal entrave. Casas populares são importantes sim, porque fazem 
parte de um programa nacional, de um programa social brasileiro, mais 
importante do que isso é tirarmos a sociedade roraimense da economia 
do contra-cheque que só vem através da produção e da boa intenção 
do governo federal em olhar de frente esse problema. Por essa razão, 
será um momento propício. Não estarei em Boa Vista na sexta-feira, 
mas peço ao Deputado Chagas e aos demais parlamentares que façam 
essa mobilização para juntos termos uma audiência com a Presidente, se 
houver bloqueio na sua agenda.
 Em votação Projeto de Lei nº 049/15, os Deputados que 
votarem “sim” aprovam o projeto e os Senhores Deputados que votarem 
“não” rejeitam a matéria.
 Solicito ao técnico liberar o painel para votação.
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 049/15, com 18 votos 
“sim”, nenhum “não” e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Departamento Técnico desta Casa, elaborar 
um projeto, propondo instituir o feriado Estadual em homenagem ao 
dia da Consciência Negra, que existe em outros Estados brasileiros, 
enquanto no Estado de Roraima não. Solicito ao Departamento técnico 
providenciar, em minha autoria para, na próxima semana levarmos ao 
conhecimento do Plenário. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 036/15 que concede a Comenda 
Orgulho de Roraima às Instituições e Missionários, e dá outras 
providências.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido 
Projeto de Decreto Legislativo nº 036/15 e Parecer.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão.
 O Senhor Deputado Evangelista Sirqueira – Presidente, só 
para esclarecer a todos, sobre a Comenda que estamos concedendo a 
Diocese de Roraima, na figura do Bispo diocesano Dom Roque Paloschi 
e alguns missionários, já em in memoriam, que já prestaram serviços 
relevantes à sociedade roraimense no campo espiritual e social. O Bispo 
Dom Roque Paloschi está indo embora de Roraima no próximo dia 05, 
nomeado pela nunciatura apostólica como o novo arcebispo da Capital 
de Porto Velho/Rondônia. Está havendo todo momento celebrativo na 
diocese e por conta dos serviços prestados por ele a essa sociedade nos 
motivou a apresentar este Projeto de Decreto Legislativo, data vênia 
peço a todos pares pela aprovação.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Não havendo mais 
nenhum Deputado que queira discutir, coloco em votação. A votação 
será eletrônica, os Senhores Deputados que concordarem com a matéria 
votem “sim” os que não concordarem rejeitam.
 Solicito abertura do painel para votação.
 Dou por aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 
036/15.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 033/15, que “Concede a 
Comenda Ordem do Mérito Legislativo, na categoria grande mérito, 
ao Excelentíssimo Senhor José Maria Eymael, Presidente Nacional do 
PSDC”, de autoria do Deputado George Melo.
 Suspendo a Sessão pelo tempo necessário para que a 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final possa analisar e 
dar parecer aos Projetos de Decretos Legislativos que foram lidos em 
Plenário e que não tiveram o parecer das Comissões.
 Reaberta a Sessão.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Dou por reaberta a 
Sessão.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Requerimento nº 088/15, solicitando a transformação da Sessão 
Plenária do dia 3 de dezembro do corrente ano, às 10h, em Comissão-
Geral, momento em que esta Casa Legislativa estará lançando a Frente 
Cristã em Defesa da Família e homenageando a Diocese de Roraima e 
religiosos, conforme Decreto Legislativo aprovado nesta data.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Requerimento nº 088/15.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão o 
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passada. Eu peço que coloque em plenário se vai ser votado ou não, para 
o plenário decidir, Senhor Presidente. 
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Eu estou entendendo 
Vossa Excelência, só que se iniciou uma discussão enquanto se votava 
o Projeto do Tribunal de Contas. Nós vamos votar agora o Projeto 
de Decreto Legislativo e a seguir, vamos abrir a discussão sobre esse 
projeto. Eu estou seguindo o roteiro da Ordem do Dia.
 O Senhor Deputado Chico Guerra pede Questão de Ordem. 
– Senhor Presidente, estão fazendo uma confusão. Todo mundo tem 
conhecimento do projeto. O que não se tem conhecimento é do relatório 
da Deputada Aurelina. É esse relatório que precisamos analisar. E 
depois, esse projeto para entrar em pauta. O Deputado tem direito 
de pedir adiamento de discussão e de votação, esse é um direito do 
Deputado. 
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio pede Questão de 
Ordem – Esse Projeto de Decreto Legislativo tive o meu pedido de 
vistas e o da Deputada Aurelina...
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Nós não estamos 
discutindo essa matéria no momento, nós estamos discutindo o Projeto 
de Decreto Legislativo.
 O Senhor Deputado George Melo pede Questão de 
Ordem – Senhor Presidente, eu gostaria de pedir aos colegas que me 
acompanhassem nessa homenagem ao José Maria Eymael, Presidente 
Nacional do PSDC, que era Deputado Constituinte e relator do orçamento 
que transformou Roraima em Estado. Então, por essa razão, eu acho que 
já é tardia essa homenagem a ele, pois já deveria ter acontecido. Eu 
queria pedir aos colegas que votassem favorável. 
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 033/2015.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú – Eu quero dizer ao 
Deputado George Melo que nós estamos tratando de um projeto que 
é de suma importância para o Estado de Roraima. Esse cidadão está 
acabando com a saúde do Estado de Roraima. As pessoas estão morrendo 
no Hospital Geral e nós estamos protelando isso. E eu quero deixar bem 
claro que se tiver alguma coisa por parte do G14 que também ajude no 
protelamento desse processo, eu me retiro do G14, mesmo sendo amigo 
do George Melo. Não posso aceitar que esse Poder seja uma extensão 
do palácio. Vamos fazer o nosso papel de parlamentar, porque fomos 
eleitos pelo povo de Roraima. Não é momento para brincadeira, para 
protelar um processo importante. Está cheio de projetos aqui que não 
foram votados ao longo do ano. CPI que não foi votada, afastamento da 
Governadora que não andou. A quem interessa isso? É preciso darmos 
uma definição. Nós não vamos aceitar isso.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Deputado Jânio 
Xingú, pode ter certeza absoluta que este Poder é independente e a 
matéria vai ser discutida no âmbito deste plenário. Nós estamos agora 
em votação do Projeto de Decreto Legislativo. A votação será simbólica. 
Os Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra pede Questão de Ordem 
– Os Deputados da base do Governo não podem ficar calados...
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Aprovado o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 033/2015.
 Temos agora o Projeto de Decreto Legislativo nº 022/15, que 
“Aprova o relatório final da Comissão Especial Externa, de autoria da 
Mesa Diretora”. Nós temos em mãos o relatório de pedido de vistas 
elaborado pela Deputada Aurelina Medeiros. 
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à leitura 
do mesmo.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, eu quero requerer vistas do relatório da Deputada 
Aurelina, pois não o conheço. 
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – A matéria vai ser 
lida. Já lhe concedo a Questão de Ordem, Deputado. Deputado Mecias 
de Jesus, Vossa Excelência pede vistas do processo, mas quando o 
Deputado pede vistas está utilizando uma medida protelatória. Então, o 
que Vossa Excelência vai poder pedir é Adiamento de Discussão. 
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio pede Questão de 
Ordem – Senhor Presidente, no artigo nº 149 do Regimento Interno 
é bem claro o que compõe a Ordem do Dia e, no seu parágrafo 9º, 
Senhor Presidente, está bem claro que a Ordem do Dia só poderá ser 
alterada ou interrompida nos seguintes casos: para posse de Deputados, 
ou em caso de aprovação do Requerimento de Preferência. Ou seja, 
não houve sequer nenhum Requerimento para alterar a Ordem do 
Dia. E pela Ordem do Dia que eu tenho em mãos, ele coloca que esse 
Decreto seria o terceiro projeto a ser votado. A homenagem de autoria 
do Deputado George Melo, aprovada por unanimidade, seria o quarto 

– A Deputada Aurelina não é relatora!
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Não. O relator é o 
Deputado George Melo. Eu quero só comunicar que no momento em 
que nós colocamos a matéria para votar e a Deputada Aurelina pediu 
vistas junto com o Deputado Sampaio, eu pedi ao Departamento Técnico 
desta Casa que enviasse cópia para todos os gabinetes dos Senhores 
Deputados. Foi feito dessa maneira. Todos os Deputados tomaram 
conhecimento da matéria. Então, não é uma matéria desconhecida. 
 Eu vou colocar para os Deputados, a título de sugestão, em 
razão da viagem que nós fizemos a Brasília. Vou colocar o projeto em 
pauta porque os Senhores Deputados já têm conhecimento dele. Aquele 
que não teve conhecimento, tem a tarde e a noite inteira para poder ler. 
E eu não posso deixar de cumprir o que foi combinado em plenário. Nós 
combinamos que iríamos colocar o projeto na Ordem do Dia na primeira 
Sessão Ordinária. Se eu acato o pedido da Deputada Aurelina e dos demais 
Deputados, muito embora o prazo seja exíguo, posso colocar a matéria 
para ser votada amanhã. Agora, quero pedir aos Senhores Deputados 
que a matéria entre amanhã na Ordem do Dia, irrevogavelmente, porque 
senão, nós iremos ficar numa situação de constrangimento. Não vai 
haver adiamento de pedido de discussão ou de votação, porque nós já 
combinamos na semana passada e foi acordado por todos os Deputados.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, à palavra mais poderosa do Poder Legislativo do 
Estado de Roraima, no exercício de 2015, dá-se o nome de protelar. Não 
há motivo nenhum para protelar. A Deputada Aurelina pegou o processo e 
colocou debaixo do braço. O Deputado Brito está dizendo para voltarmos 
na comissão um projeto que já está no plenário. Essa é uma questão 
monocrática, discricionária do Presidente. Agora, ficar protelando e amanhã 
dizer que houve outra coisa, que o cupim comeu uma letra do processo, que 
o secretário de saúde adoeceu e está na UTI. Eles vão chegar com qualquer 
argumento e a Assembleia Legislativa vai ficar conhecida como Poder 
Legislativo dos atos protelatórios. Estamos protelando há um ano. 
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Encerrada a votação. 
17 votos sim, um não e uma abstenção. Dou por aprovado o Plano de 
Cargos e Carreiras e Remuneração do Tribunal de Contas do Estado de 
Roraima, com a emenda apresentada em plenário. 
 Em razão de uma viagem que vou fazer agora, peço que o 
Deputado Chagas assuma a presidência. Eu quero deixar bem posicionado 
aos Senhores Deputados que nós precisamos cumprir nossos acordos e 
respeitar os nossos entendimentos. É fato. A matéria será votada. Eu só 
espero que da melhor maneira possível e que seja respeitado o direito 
de todos os Deputados, tanto da oposição, quanto da situação, para que 
a gente possa chegar numa convergência. Eu passo a presidência para o 
Deputado Chagas, para que ele possa conduzir os trabalhos. 
 O Senhor Deputado Brito Bezerra pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, eu gostaria que Vossa Excelência concedesse o 
pedido de Adiamento de Discussão da matéria. E quero dizer que 
não há constrangimento algum em seguir o Regimento. Haverá 
constrangimento se nós julgarmos o trabalho de qualquer servidor 
que seja, se aprovarmos ou desaprovarmos qualquer projeto que possa 
prejudicar o Estado, aí sim, trará constrangimento para esta Casa. Mas, 
para abrir prazo legal para que os Deputados conheçam o projeto, não 
há constrangimento algum. Pelo contrário, nós estamos seguindo à risca 
o Regimento Interno desta Casa. E é para isso que nós estamos aqui, 
para estudar os projetos em conformidade com o Regimento Interno. 
Por isso, volto a pedir de Vossa Excelência o adiamento de discussão do 
projeto para que não haja atropelos, a Casa respeite o Regimento Interno 
e não votemos pela emoção, mas pela razão. E a razão se dá a partir do 
conhecimento do projeto. 
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – A matéria ainda 
não foi lida na Ordem do Dia. Nós temos agora o Projeto de Decreto 
Legislativo n° 033/15, de autoria do Deputado George Melo.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú pede Questão de Ordem 
– Deputado Chagas, o Deputado Jalser começou a presidir a Sessão e 
o senhor está continuando. Eu fui no gabinete dele e expliquei a ele a 
importância de colocar esse projeto. O ato é discricionário...
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – A matéria ainda vai 
ser colocada na Ordem do Dia.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus pede Questão de 
Ordem - A matéria foi retirada da Ordem do Dia pelo Presidente Jalser. 
Ele retirou a matéria e transferiu para amanhã. 
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Vamos votar o 
Projeto de Decreto Legislativo.
 O Senhor Marcelo Cabral pede Questão de Ordem – A 
matéria está em pauta na Ordem do Dia. Eu quero pedir a Vossa 
Excelência, pois como o Presidente Jalser disse, foi acertado na semana 
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 O Senhor Deputado Chico Guerra pede Questão de Ordem 
– Deputado Mecias de Jesus, conheço Vossa Excelência e sua coragem, 
mas Vossa Excelência generalizou.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus pede Questão de 
Ordem – Eu não generalizei, não foi essa a intenção. Eu não disse que o 
Plenário faz, eu não disse isso. Eu disse que está virando um palco, eu 
não disse que todos fazem parte disso.
 O Senhor Deputado Chico Guerra pede Questão de Ordem 
– Vossa Excelência disse que a Assembleia está virando um palco de 
chantagem. A Assembleia.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Eu solicito aos 
Senhores Deputados que tenham respeito quando o outro colega estiver 
fazendo uma Questão de Ordem. Se alguém for citado, se alguém for 
provocado, com certeza esta presidência irá conceder para o Deputado 
fazer o seu esclarecimento. O que não pode é ficar numa Questão de 
Ordem com bate boca, aí sim, nós vamos acabar transformando isso 
aqui numa coisa que a sociedade, com certeza, não vai aprovar. Então, 
para concluir a Questão de Ordem, a Deputada Aurelina Medeiros.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros pede Questão 
de Ordem – Obrigada, Presidente. Quero dizer que esta Casa tem um 
regimento que a gente segue e o Relatório de Vistas é um relatório 
bastante consubstanciado, pois ele contradiz ou justifica, em vários 
pontos, o relatório da Comissão. Então ele, realmente, é um relatório 
onde se está pedindo o afastamento de um Secretário, mas trâmite do 
Pedido de Afastamento, pelo Regimento, é outro. Então, são esses 
pontos que o relatório aponta. Nós não queremos entrar numa guerra, 
porque não estamos aqui para proteger ninguém, só queremos ter a 
oportunidade de dar conhecimento aos contrapontos, ao que dizemos, 
aos prazos da Comissão, mostrar apenas no nosso Relatório de Vistas 
que é esse o objetivo, analisar o relatório e apresentar um voto que eu 
poderia ter apresentado hoje, quando apresentei o relatório. Inclusive, 
o próprio Presidente pediu para apresentar amanhã, pois eu poderia 
ter apresentado aqui. Então, só estou pedindo, regimentalmente, isso. 
O Pedido de Vistas não é para dar conhecimento a ninguém não, ele 
tem um objetivo, ele vai ou aceitar ou contestar os pontos do relatório 
apresentado pela Comissão e, regimentalmente, as pessoas deveriam ter 
conhecimento disso. É apenas isso que a estamos pedindo, considerando 
seu bom senso, seu conhecimento, para que possamos dar essa 
oportunidade. Como colocou o Deputado, nós tivemos a semana passada 
inteira sem Sessão, eu não coloquei o processo embaixo do braço, 
simplesmente não houve Sessão. Então, estamos pedindo hoje. Eu não 
me omiti, não coloquei o Projeto debaixo do braço e sumi. O prazo da 
semana passada não vale, porque foram suspensas as Sessões. O projeto 
não estava debaixo do meu braço não. Acho que cada Deputado tem 
o direito de votar da forma que quiser, mas acho que deve ter muita 
consciência do que está fazendo, porque não se trata de qualquer coisa, 
se trata de um projeto de afastamento que se não for bem conduzido, a 
Assembleia ficará em uma situação extremamente exposta. Apenas isso 
que estamos querendo. Obrigada.
 O Senhor Deputado Masamy Eda pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, como Corregedor-Geral desta Casa, peço a 
degravação da última Sessão que tivemos aqui, nesta Casa, onde ficou 
acertado, acredito que a Deputada Aurelina não se recorde, que ficaria 
certo, independentemente, em todos os blocos e grupos, que votaria na 
próxima Sessão. Peço a gravação da última Sessão onde ficou acordado 
e sugiro ao Senhor Presidente que submeta ao Plenário desta Casa o 
requerimento dos demais Deputados. Então, o Senhor poderia colocar, 
como Presidente desta Casa, o Requerimento aos demais Deputados e 
aqui, como o Plenário é soberano, podemos decidir. 
 O Senhor Deputado Oleno Matos pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, só para aprimorar a fala da Deputada Aurelina, eu 
fiz parte da Comissão, Comissão essa que, em minha opinião, padece 
de um vício que está relatado no relatório da Deputada Aurelina, na 
sua formação, pois não tinha representação de todos os partidos e de 
todas as bancadas. Mas, lembro-me bem que na última reunião, quando 
foi decidido em relatório pelo Pedido de Afastamento, eu fui o único 
que votei contra, justamente porque, desde lá, já visualizava vícios 
insanáveis. A Deputada Aurelina aponta esses vícios no seu relatório de 
Pedido de Vistas. E quero aqui, manifestar a minha preocupação, porque, 
não quero dizer que a gente tenta aprovar nada a toque de caixa, mas a 
gente caminha para uma situação que a gente está vivendo no Congresso 
Nacional. Daqui a pouco, nós teremos muitas votações ocorridas nesta 
Casa, contestadas pelo Poder Judiciário e, até mesmo, anuladas como já 
foi o caso que aconteceu este ano. Então, quero aqui manifestar a minha 
preocupação e dizer à Deputada Aurelina que concordo com o relatório 
dela em gênero, número e grau.

e nós invertemos a ordem sem nenhum Requerimento. Então, Senhor 
Presidente, queria requerer essa Questão de Ordem de acordo com o 
Regimento e, além disso, quero fazer um argumento. Eu pedi Vistas 
dessa matéria, juntamente com a Deputada Aurelina. Nós sentamos 
juntos e construímos, ou melhor dizendo ela construiu um Voto Vista. 
Inclusive, no Voto Vista dela, Senhor Presidente, ela aborda várias 
questões da composição da Comissão, com a questão de prazo que é 
desconhecimento de boa parte dos Deputados. Então, em cima dessa 
questão regimental, em cima do bom senso, apelo para Vossa Excelência 
que tiremos essa questão da Ordem do Dia de hoje, e vamos marcar uma 
nova data para amanhã ou depois, ou na próxima semana, a critério da 
Mesa, para que os Deputados tenham conhecimento, até para balizar o 
voto em cima do Parecer de Vistas da Deputada Aurelina. Assim como 
o Deputado Jalser colocou em discussão todo o processo que é uma 
pilha de documento, três volumes, o voto da Deputada Aurelina que foi 
construído juntamente conosco é um voto de destaque e aborda várias 
situações de ilegalidade como composição de Comissão, de prazo, 
encerramento dos trabalhos, sem entrar sequer no mérito da questão que 
cabe outra discussão. Então, em cima disso, Senhor Presidente, quero 
apelar para o artigo 149, parágrafo 9º, inciso II, que não houve sequer 
requerimento para alteração da Ordem do Dia. E, logo em seguida, 
apelar para o bom senso da Mesa, para que possamos dar conhecimento, 
assim como o Deputado Jalser fez, do Voto Visto da Deputada Aurelina, 
até para a gente avançar na discussão. 
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – O direito regimental 
do Deputado, ele poderá exercer tão logo seja feita a leitura da matéria. 
Quando em colocar em discussão, alguém pode pedir adiamento de 
discussão, o que não posso é antecipar. A Mesa não pode tomar um ato 
de ofício sem ter a provocação de algum Parlamentar.
 O Senhor Deputado Chico Guerra pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, o Presidente Jalser, antes de sair, disse aos 
Deputados que a matéria seria votada amanhã, com ou sem o parecer da 
Deputada Aurelina Medeiros. Todo mundo acatou, ninguém questionou 
o Presidente.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú pede Questão de Ordem 
– Todo mundo, não. Nós estamos querendo colocar em votação para o 
Plenário decidir. Eu que levantei essa questão aqui.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – A Questão de Ordem 
é para discutir a matéria.
 O Senhor Deputado Chico Guerra pede Questão de Ordem 
– Não venha com seus gritos. Então, Senhor Presidente, eu sugiro a 
Vossa Excelência que bote de novo a proposta do Deputado Jalser e 
que distribua, hoje à tarde, o relatório da Deputada Aurelina para todos 
os gabinetes e amanhã, a gente vota aqui, de um jeito ou de outro. A 
gente coloca ele em votação votar amanhã de manhã. Não vejo nenhum 
protelamento em passar de hoje para amanhã, haja vista que o relatório 
da Deputada Aurelina mexe substancialmente no relatório apresentado 
aos Deputados. 
 O Senhor Deputado George Melo pede Questão de Ordem– 
Eu pediria que Vossa Excelência consultasse o plenário. O plenário 
decidiria se votaria, não votaria, ou transferiria para amanhã.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros pede Questão de 
Ordem – Eu queria dizer que a Assembleia tem um Regimento. Aqui não 
existe o grupo maior ou quem grita mais, existe a responsabilidade de 
cada Deputado de votar sabendo o que é melhor para o Estado, sabendo 
o que é melhor para a Assembleia, com a responsabilidade e justiça 
devida. Eu não posso ver nesta Casa o grito: “Tem que ser eu, porque 
eu que mando”. Quem manda aqui, Deputado Xingú, é o Regimento 
Interno desta Casa e não o grito mais alto.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú pede Questão de Ordem – 
Deputada Aurelina.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros pede Questão de 
Ordem – Eu estou falando, depois o senhor fala.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú pede Questão de Ordem – 
Eu falo na hora que eu quiser.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, esta Casa está se tornando palco de chantagem 
contra o Governo do Estado. Essa é a grande verdade.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – O que Vossa 
Excelência está falando, Deputado, é muito grave. Solicito que protocole 
junto a Mesa, uma denúncia formal para que nós possamos encaminhar, 
seguindo os trâmites.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus pede Questão de Ordem 
– Eu farei sim, com muito prazer, na forma regimental. 
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Faça, Deputado, 
porque as coisas não podem sem faladas ao vento.
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 O Senhor Deputado Chico Guerra – Senhor Presidente, eu 
não quero discutir o requerimento, eu só quero chamar atenção desta Casa 
sobre o pedido de afastamento da Governadora, também temos uma CPI 
e eu gostaria de ler o artigo 280 do Regimento Interno, com base no qual 
vamos estar afastando um Secretário que está chutando para azar, porque 
o pedido está sendo feito de forma errada. Nós temos que parar e resolver 
esse problema, porque onde eu chego na rua, as pessoas perguntam: 
Deputado, vão afastar a mulher? Acho que muitos Deputados já ouviram 
isso e nós não temos o que dizer. O Artigo 280 diz o seguinte: O processo 
de crime de responsabilidade contra a Governadora, o Vice-Governador 
de Estado e Secretários de Estados terá início com representação ao 
Presidente da Assembleia, fundamentada e acompanhada de documentos 
que comprovem as declarações de improbidade do apresentável, indicando 
ainda que possam ser encontrados em qualquer órgão do poder judiciário, 
comissão parlamentar, partido político, câmara municipal, Deputado ou 
qualquer cidadão. O Presidente da Assembleia, recebida a representação, 
com firma reconhecida, rubricada folha por folha e enviar, imediatamente, 
cópia a governadora, para que preste informações e apresente defesa dentro 
do prazo de 15 dias, a contar do recebimento. Dentro do mesmo prazo criará 
comissão especial para emitir parecer sobre a representação e as informações 
no prazo de 15 dias, a contar da sua instalação. Havendo necessidade de 
parecer, poderá ser prorrogado por 30 dias em caso de diligência fora do 
Estado, ou 60 dias para diligências no exterior. O parecer da comissão 
especial concluirá em Projeto de Decreto Legislativo o recebimento ou 
não da representação. Caso seja aprovado o projeto, em escrutínio secreto 
de 2/3 dos membros da Assembleia, concluindo pelo recebimento da 
representação para os efeitos de direitos, o presidente promulgará o Decreto 
Legislativo, o qual fará chegar uma via ao substituto constitucional do 
governo, para que assuma o poder no dia em que entre em vigor a decisão 
da Assembleia.” Se aprovarmos do jeito que está, vamos estar dizendo que 
a Assembleia Legislativa não tem a menor preocupação com as autoridades 
constituintes, que a Assembleia não tem responsabilidade para analisar e 
fazer um ato de afastamento de um secretário de Estado sem pensar na sua 
família, nos seus amigos e na sua carreira, porque será afastado de forma 
arbitrária. E, sem sombra de dúvidas, qualquer Desembargador mandará 
que ele volte imediatamente e nós vamos ficar desmoralizados, porque não 
tivemos paciência de esperar um pouco para analisar com mais profundeza 
o parecer da Deputada Aurelina. Por isso, sugiro a esta Casa que analise 
com cuidado e preste atenção para não errarmos mais uma vez, como temos 
errado ao fazermos as coisas na base da emoção. Aqui só tem representantes 
do povo e nós não podemos agir com emoção, temos que agir com a razão 
e conforme a lei.
 O Senhor Deputado Masamy Eda pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, só para reiterar o pedido do Deputado Marcelo 
Cabral, estou com a cópia da Ata do dia 10/11/15, em que o Senhor 
Presidente Jalser Renier, juntamente, com a Deputada Aurelina Medeiros, 
solicitaram, baseados no artigo 67 do Regimento Interno desta Casa, 
pedido de vistas de dois dias úteis: “O que vamos fazer é conceder o 
pedido de vistas à Senhora e estender o documento a todos os Deputados 
para que depois eles não digam que não tiveram conhecimento e vamos 
estabelecer que o projeto entre na pauta da ordem do dia da próxima 
terça-feira. Sem adiamento de discussão ou votação”. Gostaria de recorrer 
ao plenário se concordam ou não, para que possamos votar na terça-feira e 
para que algum Deputado possa pedir adiamento de discussão, pois aí sim, 
vamos submeter ao plenário. Cabe a mim, acatar ou submeter à avaliação 
do plenário. Então, Senhor Presidente, está muito claro na sessão do 
dia 10/11/15, há duas semanas, quando todos os Deputados desta Casa 
tiveram tempo hábil para tomarem conhecimento para que esse projeto 
pudesse ser votado. O Requerimento do Deputado Marcelo Cabral é mais 
do que justo e Vossa Excelência poderia consultar o plenário sem ferir o 
que foi decidido há 15 dias. 
 O Senhor Deputado Brito Bezerra pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, o Requerimento do Deputado Marcelo, a partir do 
momento que entra em discussão, vai tornar sem efeito o Requerimento 
já feito pela liderança do governo em nome dos Deputados da base, 
que já está na mesa de Vossa Excelência. Isso é considerado manobra. 
O que temos que seguir é o Regimento Interno. O Deputado Marcelo 
sabia que a partir do momento que entra em discussão, o Deputado 
tem a prerrogativa de pedir o adiamento de discussão, mas ainda não 
foi pedido nem adiamento de discussão, nem de votação. Estamos 
aguardando, obedecendo o Regimento Interno, que Vossa Excelência 
coloque em discussão o Requerimento que está em suas mãos, para que 
eu possa arguí-lo. Peço que Vossa Excelência siga o Regimento e torne 
sem efeito essa manobra que é o Requerimento do Deputado Marcelo.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, quero dizer que é um dever de ofício os Deputados 

 O Senhor Deputado Mecias de Jesus pede Questão de Ordem 
- Eu sei que Vossa excelência é um homem que conhece muito bem o 
Regimento Interno, por isso, quero fazer a leitura para Vossa Excelência 
do artigo 143: As Sessões Ordinárias serão realizadas as terças, quartas 
e quintas-feiras, das 9h às 12h. Como não foi pedido prorrogação do 
Plenário, solicito que o Senhor encerre a Sessão.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral pede Questão de 
Ordem – Senhor Presidente, solicito a prorrogação de prazo da Sessão.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Concedido, Senhor 
Segundo-Secretário.
 Bom, senhores, concordo com a maioria das Questões 
de Ordem que foram colocadas aqui e, especialmente, no tocante à 
Questão de Ordem da Deputada Aurelina, tudo o que Vossa Excelência 
colocou, vos será concedido. Vamos passar para o Senhor Primeiro-
Secretário proceder à leitura, apenas a leitura do seu Voto de Vistas, 
para, depois, colocarmos em discussão. Se, por ventura, surgir, de 
algum parlamentar, um Pedido de Adiamento de Discussão, nós vamos 
observar o Regimento. Então, nós não vamos deixar de cumprir o 
Regimento, muito embora, quero lembrar aos senhores parlamentares 
que eu estava naquela Sessão e foi acordado que seria dado o Pedido 
de Vistas para a Deputada Aurelina e para o Deputado Sampaio, 
em conjunto, para que retornasse na terça-feira e fosse votado, num 
acordo feito aqui, e ninguém se manifestou contra, no sentido de não 
ter nenhuma medida protelatória, ou seja, não seria mais feito Pedido 
de Adiamento de Discussão e de Votação. Então, muito embora tenha 
havido esse acordo, se houver algum pedido, eu vou ter que contrapor 
com esse entendimento que teve, ao que diz o Regimento, para ver qual 
encaminhamento que esta Casa irá tomar.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio pede Questão de 
Ordem – Senhor Presidente, eu só queria um posicionamento da Mesa 
sobre a Questão de Ordem que eu coloquei. Eu aleguei o artigo 149, 
parágrafo 9º, pois houve uma alteração na Ordem do Dia de votação sem 
a autorização da Mesa e sem nenhum Requerimento. Então, quero um 
posicionamento da Mesa com relação a essa solicitação.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço pede Questão de 
Ordem – Senhor Presidente, quero pedir a sua benevolência para que 
esse projeto seja votado amanhã, como o Presidente Jalser já tinha 
anunciado. É uma matéria de suma importância para o Estado de 
Roraima e para o Poder Legislativo também. Eu acho que um dia a mais, 
Deputado Chagas, não vai alterar os fatores. Então, tenha certeza que, 
com a autoridade de Presidente que está exercendo neste momento, será 
uma das decisões mais sabias transferir para amanhã, para que todos nós 
possamos ter certeza e decidir o nosso voto. Era isso! Obrigado!
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Se algum Parlamentar 
fizer uso do argumento previsto no Regimento, com certeza poderemos 
discutir ou a discussão ou a votação, Deputado Gabriel Picanço, e esse 
instrumento Vossa Excelência poderá fazer, se assim pretender.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Relatório de Pedido de Vistas elaborado pela Deputada Aurelina 
Medeiros. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Relatório de Pedido de Vistas.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Concluída a leitura 
do Relatório de Pedido de Vistas da Deputada Aurelina Medeiros e, antes 
de passarmos para a discussão, nós temos um Requerimento em Mesa, de 
autoria do Deputado Marcelo Cabral, que solicita, com base no artigo 192, 
parágrafo único, inciso I, alínea B, combinado com os incisos I e IV do 
artigo 153, incisos I e XVII do artigo 196, todos do Regimento Interno, que, 
após ouvir o Plenário, fique ultimada a discussão e votação, na Sessão do 
dia 24/11/15, do Projeto de Decreto Legislativo nº 022/15, que “Aprova o 
Relatório Final da Comissão Especial Externa, criada pela Resolução nº 05 
/15, alterada pela Resolução nº14/15, e dá outras providências”, de autoria 
da Mesa Diretora. Requerimento datado do dia 24/11/15.
 Em discussão o Requerimento.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus – Senhor presidente, eu 
gostaria de entender, o Senhor pode explicar novamente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Para que fique 
ultimada a discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nesta 
Sessão, do Projeto de Decreto Legislativo nº 022/15. 
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus –Senhor Presidente, 
o Requerimento do Deputado Marcelo não pode entrar na frente do 
Requerimento do Deputado que já fez verbalmente o Requerimento, 
pedindo o Adiamento de Discussão. O Presidente Jalser já tinha transferido 
essa matéria para amanhã, já tinha decidido isso. O Deputado Gabriel pediu 
o Adiamento de Discussão verbalmente e eu não sei qual o motivo que está 
por trás de tanta celeuma em função de um ato legal desta Casa. 
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Casa e os recursos do Executivo sabe que se até hoje não finalizaram, está 
aqui o número dos dois processos abertos no mesmo período, é porque 
estão com decisões judiciais a serem proferidas com recursos de cada 
empresa brigando neste processo licitatório. É bastante caracterizado o 
ato de emergência ou risco à saúde devido a problemas como a falta de 
limpeza, a falta de comida em um hospital. Se isso não fosse por toda a 
legislatura, por tudo que temo de direito, eu não estaria aqui há 20 anos 
fazendo lei, se eu não conhecesse as leis. Eu acho que existe respaldo 
legal em tudo isso. 
 Quanto ao pagamento sem nota de empenho, é preciso que 
esta Casa saiba que se não receber proposta orçamentária no prazo 
fixado nas constituições ou nas leis orgânicas dos municípios, o Poder 
Legislativo considerara como proposta a lei orçamentária vigente, ou 
seja, a passada, porque só passará a vigorar a nova a partir do momento 
que for publicada e lançada. E só foi sancionada no dia 29 de janeiro. 
Então, os atos são legais porque são assegurados no orçamento do ano 
anterior, não se pagou despesa de exercício anterior, se pagou despesa 
do mês de janeiro de 2015. Esses pagamentos que foram feitos eram 
despesas continuadas da saúde, eram recursos da fonte 107 e 109 que 
estão nos autos. Não existia despesa e não tinha que se fazer novo 
contrato. E, pode também atuar por ofício com base no exercício 
anterior. Eu queria ter lido e citado cada artigo da Lei 8.666, do TCU, 
da Lei nº 4.320 e de todas as leis que dão amparo ao que foi feito na 
saúde. Então, a saúde é custeada basicamente por 3 financiamentos a 
fonte 101, 107 e 109. Mas, não foi pago recursos sequer da fonte 101, 
apenas FUNDIS e SUS. Todo o projeto está co-substanciado em leis...
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Deputada Aurelina, 
nós estávamos na discussão do Requerimento do Deputado Marcelo.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros - Eu estou 
discutindo o Projeto. 
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues - Então, eu quero 
discutir também, porque me escrevi primeiro e deram a vez para todo 
mundo.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Deputada Lenir, eu 
entendo Vossa Excelência, mas estávamos discutindo o Requerimento 
do Deputado Marcelo Cabral. Considero prejudicada a discussão da 
Deputada Aurelina.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Eu estou 
discutindo o Projeto, porque realmente eu ouvi vários Deputados 
discutindo, mas retiro a minha questão de ordem para falar no momento 
apropriado.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Vossa Excelência 
manifestou que eu deveria fazer por ofício. Então, eu gostaria de 
solicitar que o meu pedido de adiamento de discussão esteja antes 
do Requerimento do Deputado Marcelo, porque quando eu pedi pela 
ordem, Vossa Excelência me orientou que fizesse por ofício. Eu me 
manifestei antes do Deputado Marcelo e gostaria que o meu pedido 
de adiamento de discussão fosse atendido conforme o artigo 224 do 
Regimento Interno.
 O Senhor Deputado Izaias Maia – Senhor Presidente, eu 
acho que gritaria não resolve nada. Nós fomos eleitos pelo povo para 
dar exemplo, para defender os interesses do povo e fiscalizar a ação 
do executivo. Acredito que essa é a nossa missão. Agora, independente 
de se votar hoje ou amanhã, acho que quem não deve não teme, se a 
votação for hoje e alguma coisa tiver que ser levada ao conhecimento 
da sociedade tem que ser levada. Recebe um alvará de lisura que está se 
fazendo um trabalho limpo e sem nenhum tipo de erro. Então, que a lei 
seja aplicada e acabou a conversa, porque já estamos chegando às 13h e 
não se chega a um denominador comum. Se respeitarem a lei, a verdade 
virá hoje, amanhã ou daqui a cem anos. Muito obrigado. 
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Queria manifestar 
a minha indignação porque realmente eu me inscrevi primeiro. E foi 
aberta discussão no horário em que não era para ser. Acredito que a 
fala da Deputada Aurelina está gravada. A sociedade que está aqui hoje 
escutando, pode não ser a mesma, acho que eu tenho direito de me 
manifestar quanto às palavras da Excelentíssima Deputada Aurelina 
Medeiros que não me deu um aparte, iniciando a discussão num momento 
que não era previsto. Acho necessário esclarecer alguns pontos na questão 
que fala em vício, porque toda a resolução foi alterada e composta com 
os representantes dos blocos e os representantes poderiam muito bem 
pedir nova oitiva de quem já havia sido ouvido. E outro aspecto é que, 
nós fizemos visitas técnicas, fomos nos locais e em nenhum momento 
verificamos a necessidade de contratação emergencial, mesmo sabendo 
que foi feita a formação dos autos posterior ao início da prestação dos 
serviços. Mas, como sabemos, devido à necessidade e a forma como se 
procedeu à mudança, nem tocamos nesse ponto de empresa de limpeza, 

da base defenderem o governo, senão, não haveria sentido estarem na 
base do governo. Agora, sobre os atos protelatórios, o Deputado Chico 
Guerra é um Deputado experiente aqui na Casa, esse processo quem 
liderou foi uma advogada, a Deputada Lenir Rodrigues, que é uma 
pessoa que conhece o direito que deu a ampla defesa, que deu o direito 
ao contraditório. O Deputado Oleno participou e também é advogado. 
Agora, o processo esta em pauta e não pode isso, não pode aquilo. Por 
que não viram isso no decorrer de oito meses que esse processo está 
tramitando? O Secretário de Saúde não é autoridade constituída como 
falou o Deputado Chico Guerra? Autoridade constituída é eleita. O 
Secretário de Saúde é um assessor especial direto da Governadora, o 
qual pode ser nomeado e exonerado a qualquer tempo.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral pede Questão de 
Ordem – Senhor Presidente, fiz um Requerimento que chegou à Mesa 
antes do Requerimento do líder do governo. Tenho o horário aqui, ele 
foi entregue às 12:15h. O líder do governo entregou o Requerimento há 
pouco tempo aqui nesta Mesa. Vossa Excelência e o Deputado Naldo 
receberam o Requerimento. O artigo 196 é bem claro, toda discussão 
tem que passar pelo plenário, o plenário é soberano nesta Casa. As 
pessoas já estão prevendo o resultado dessa votação. Nós queremos 
somente a oportunidade de colocar no plenário para os Deputados 
votarem a favor ou contra, não queremos dizer que vai ser afastado ou 
não. Queremos colocar para os Deputados que estão presentes nesta 
Casa, que têm a oportunidade e a legalidade de votar esta matéria. O 
que não dá, Senhor Presidente, é para protelar mais uma vez, afastar. 
Como o Deputado Masamy falou, foi acordado dia 10, hoje é dia 24, 
14 dias depois, já se passaram seis sessões. Tudo bem! No período de 
três dias, estávamos em Brasília, ou seja, são 14 dias para ouvir, decidir. 
Mais uma vez a bancada do governo quer protelar, quer usar manobra, 
como o Deputado Brito falou, manobra para estender outra vez essa 
votação. Quero reiterar o Requerimento. Senhor Presidente, o artigo 
196, é do nosso Regimento, vamos ouvir o plenário desta Casa, se vai 
ser votado hoje ou não. O plenário é soberano. Senhor Presidente, pelo 
conhecimento e sensibilidade que o Senhor tem como advogado, como 
Deputado, como Presidente desta Casa que ouça o plenário. Obrigado.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros pede Questão de 
Ordem – Vou ter que me ater a algumas explicações do relatório. A 
primeira observação que gostaria de fazer é que não tem seis semanas, 
nem seis sessões. 
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral pede Questão de 
Ordem – 14 dias.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros pede Questão de 
Ordem – Não houve Sessão, o Senhor gostaria que eu apresentasse para 
as carapanãs? Para quem o Senhor queria que eu apresentasse? Mas, não 
gostaria de ter esta discussão, porque a coisa é maior. A primeira questão 
é que esta comissão foi formada em uma comissão de recesso, quando 
não se obedeceu a paridade das comissões, era comissão formada pelos 
Deputados de representação da Assembleia. Se havia uma gravidade 
nesse ponto, o recesso deveria ter sido interrompido, não existia e nem 
foi obedecida a representação partidária. Estou tentando falar daquilo que 
é tido como ilegal, atos ilegais cometidos pelo relatório. A Assembleia 
é muito clara, o prazo para funcionamento das comissões especiais não 
poderá ser superior a sessenta dias, podendo o presidente da comissão 
solicitar prorrogação por igual período. Nos autos do processo, a comissão 
teria que ter sido encerrada no dia 29 maio. E ainda tem mais, concluídos 
os trabalhos, a comissão apresentará ao plenário, através do Presidente da 
Assembleia, no prazo de 5 dias, o respectivo relatório que será conclusivo, 
podendo propor projetos e oferecer sugestões. O artigo 44 é esse, 43 
o anterior. O artigo 29 diz que as comissões temporárias se extinguem 
com o término da legislatura ou antes dela, se atingido o fim para o 
qual foi criada ou o fim do prazo estipulado para o seu funcionamento. 
No artigo 165 do Regimento Interno, diz: a Mesa Diretora deixará de 
admitir proposições antirregimentais. Que é o caso aqui. Estou dizendo 
isso porque esse relatório sugere o afastamento de um secretário por atos 
ilícitos. Isso significa, não precisa ser doutor em direito, improbidades 
em atos administrativos que dariam ao secretário, pelo menos, o direito 
do contraditório. No entanto, ele foi ouvido na comissão, apenas isso, 
foi ouvido, mas não apresentou a sua defesa. Deve ter sido isso, ele 
deve ter recebido a comunicação para apresentar a sua defesa, mas não 
compareceu aqui. As acusações feitas, contratação emergencial, foram 
respaldadas no artigo 24 da lei 8.666, é só ler para saber, a única coisa 
que diz é que tem um contrato emergencial que perdura até hoje, mas 
ao mesmo tempo que foi feito o contrato emergencial. Quem fiscaliza 
os atos do governo sabe que, tanto os processos da empresa Vale como 
da Taiti, tiveram imediatamente seus processos normais, sendo abertos 
e tramitando e que até hoje não finalizaram. Repito, quem fiscaliza esta 
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Guerra, Coronel Chagas, Evangelista Siqueira, Francisco Mozart, 
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, 
Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.
Ata Sucinta Aprovada em: 25/11/2015

DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA E 

SERVIÇOS PÚBLICOS
REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA EM

02 DE DEZEMBRO DE 2015
Ao primeiro dia de dezembro do ano de dois mil e quinze, às 

onze horas e cinquenta minutos, na sala de Reuniões Deputada Noêmia 
Bastos Amazonas, nesta Casa Legislativa, sito à Praça do Centro Cívico, 
202, reuniu-se extraordinariamente à Comissão de Administração, 
Segurança e Serviços Públicos, sob a Presidência do Senhor Deputado 
Jorge Everton, com a presença dos Senhores Deputados Odilon Filho, 
Sampaio e Coronel Chagas, membros desta Comissão, com a ausência 
do Deputado: Soldado Sampaio e Coronel Chagas. ABERTURA: 
Havendo quórum regimental e invocando a proteção de Deus, declaro 
abertos os trabalhos desta Comissão. Solicito à Secretária desta 
Comissão que faça à leitura da Ata da reunião anterior. A Requerimento 
do Senhor Deputado Coronel Chagas, foi dispensada a leitura da Ata, 
tendo em vista a distribuição de cópias, com antecedência, a todos os 
Membros da Comissão, para conhecimento do seu teor. Não havendo 
nenhuma retificação por parte dos Membros, submeteu-a à votação, 
sendo aprovada pelos Membros presentes na reunião.  EXPEDIENTE : 
Não houve. ORDEM DO DIA: 01) Projeto de Lei N° 016/15 “Dispõe 
sobre a desafetação, a incorporação aos bens dominicais e autoriza 
o Poder Executivo a alienar os bens mencionados”. (Aeronaves). 02 
Projeto de Lei N° 040/15 “Dispõe sobre a distribuição de dispositivo de 
segurança, conhecido como “Botão do Pânico”, para mulheres vitimadas 
por violência doméstica, mesmo com a medida protetiva, em todo Estado 
de Roraima”. ENCERRAMENTO: O Senhor Presidente, constatando 
não haver mais tratar, declarou encerrada a reunião às onze horas e 
dez minutos. E, para constar, eu, Maria Aparecida Barros de Oliveira, 
secretariei e lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada à publicação. 

Jorge Everton
Presidente da Comissão

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA E 
SERVIÇOS PÚBLICOS

REUNIÃO (ORDINÁRIA) REALIZADA EM
15 DE DEZEMBRO DE 2015

Aos quinze dias de dezembro do ano de dois mil e quinze, 
às onze horas e três minutos, na sala de Reuniões Deputada Noêmia 
Bastos Amazonas, nesta Casa Legislativa, sito à Praça do Centro 
Cívico, 202, reuniu-se ordinariamente  Comissão de Administração, 
Segurança e Serviços Públicos, sob a Presidência do Senhor Deputado 
Jorge Everton, com a presença dos Senhores Deputados Odilon Filho, 
Sampaio e Lenir Rodrigues, membros desta Comissão, com a ausência 
do Deputado: Coronel Chagas. ABERTURA: Havendo quórum 
regimental e invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos 
desta Comissão. Solicito à Secretária desta Comissão que faça à leitura 
da Ata da reunião anterior. A Requerimento do Senhora Deputada Lenir 
Rodrigues, foi dispensada a leitura da Ata, tendo em vista a distribuição 
de cópias, com antecedência, a todos os Membros da Comissão, para 
conhecimento do seu teor. Não havendo nenhuma retificação por parte 
dos Membros, submeteu-a à votação, sendo aprovada pelos Membros 
presentes na reunião.  EXPEDIENTE : A Deputada Lenir Rodrigues  
discutiu o Parecer do Relator  do Projeto de Lei N° 071/15 de autoria 
Governamental. ORDEM DO DIA: 01) Projeto de Lei N° 016/15 
“Dispõe sobre o reconhecimento como manifestação cultural da música 
e dos eventos gospel no Estado de Roraima e dá outras providências”. 
02 Projeto de Lei N° 071/15 “Institui o sistema Estadual de cultura do 
Estado de Roraima e dá outras providências”. ENCERRAMENTO: O 
Senhor Presidente, constatando não há,ver mais nada a tratar, declarou 
encerrada a reunião às onze horas e doze minutos. E, para constar, eu, 
Maria Aparecida Barros de Oliveira, secretariei e lavrei a presente Ata 
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e 
encaminhada à publicação. 

Jorge Everton
Presidente da Comissão

de alimentação. Ela está trazendo aos autos aspectos que nós não tivemos 
interesse nenhum, Deputado Mecias de Jesus. Ela está trazendo aos 
autos a questão de que as empresas começaram a trabalhar sem o devido 
processo legal e que os contratos foram realizados a posteriori. Mas, nós 
nunca tocamos nesse ponto na comissão, o único fato foi o pagamento sem 
prévio empenho, porque isso não tem perdão na lei de licitação pública. 
Então, eu acredito que o relatório está trazendo para os órgãos de controle 
outros aspectos que nós da comissão, nem queríamos abordar. Durante o 
relatório ela coloca que venceu dia 29 de maio, sendo que no dia 27 nós 
pedimos prorrogação de prazo e depois veio o recesso parlamentar, onde 
os prazos são suspensos. Então, o relatório está no prazo processual legal, 
não está no prazo extemporâneo, porque, afinal de contas, a população 
está aí escutando e é bom que tenha esse conhecimento.
 O Senhor Deputado Chico Guerra – Senhor Presidente, 
durante os debates falaram em grupo de governo e grupo de oposição. 
Eu sou Assembleia, quero que as coisas sejam bem feitas, porque não 
quero estar na fila do supermercado e o cara perguntar: Deputado o 
cara não saiu? Eu queria pedir ao Deputado Marcelo que retirasse o 
seu Requerimento. Veja bem, não estou aqui defendendo ninguém, mas 
da forma como está sendo feito, não afastaremos secretário nenhum e 
vamos ficar novamente com desgaste político. O relatório da Comissão 
está perfeito, está encaminhando para os órgãos de controle e lá será 
apurado. Agora, se querem afastar o Secretário, vamos fazer o processo 
da forma que tem que ser feito. Por isso, fica aqui o pedido ao Deputado 
Marcelo para que análise essa questão.
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Só para discutir o 
Requerimento do Deputado Marcelo, eu acho até desnecessário, porque 
isso já está na Ata do dia 10. Isso já foi debatido, votado. Não está 
valendo a Ata do dia 10? Por que o Corregedor leu a Ata aqui? Já foi 
dito que em caso de pedido de adiamento de discussão e votação iria 
submeter ao Plenário. Eu acho que ou o Senhor coloca logo em votação o 
Requerimento do Deputado Marcelo, ou consideramos a Ata do dia 10.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Deputado, o 
Requerimento dele está em discussão, diversos Deputados pediram para 
discutir. Agora, a palavra está com o autor do Requerimento.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral – Quero dizer que 
eu não vou retirar o Requerimento Presidente, quero que o Plenário 
seja soberano e respeite o nosso Regimento Interno, Vossa Excelência 
coloque em discussão o Requerimento. Tenho um carinho grande pelo 
Deputado Chico Guerra, mas não vou retirar o Requerimento. Muito 
obrigado.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Nós vamos proceder 
à votação do Requerimento do Deputado Marcelo Cabral de forma 
nominal.
 O Senhor Deputado Masamy Eda - Senhor Presidente, como 
Corregedor Geral desta Casa, peço que faça a chamada dos Deputados 
que estão presentes na Sessão e que nos Deputados ausentes seja 
colocado falta.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Deputado, isso é 
obstrução, é natural do processo democrático. Isso faz parte do processo 
legislativo. E não havendo quórum, adiaremos para amanhã a votação 
do Requerimento do Deputado Marcelo.
 Passamos para o Expediente de Explicações Pessoais.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú – Amanhã, Presidente, 
esse Requerimento não vai ser votado, porque nós não viremos para a 
Sessão. Portanto, dê como encerrado esse caso. Eu não vou vir e vou 
aconselhar os meus colegas a não virem também.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Senhor Presidente, 
hoje, às 14:30h, teremos reunião ordinária da Comissão de Educação. 
Nós iremos receber professores readaptados para falarem sobre o PCCR 
da Educação e os professores indígenas. Convido os Deputados Chico 
Mozart, Masamy Eda, Mecias de Jesus e Evangelista Siqueira. 
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Quero comunicar 
aos Senhores Deputados que hoje, às 15h, haverá reunião da Comissão 
de Orçamento, oportunidade em que os Secretários de Estado que 
foram contemplados com emendas para o Orçamento de 2015 estarão 
prestando contas dos procedimentos adotados em razão dessas emendas.
 O Senhor Deputado Jorge Everton - Senhor Presidente, em 
virtude do adiantado da hora, gostaria de transferir para amanhã, após a 
Sessão, a reunião da Comissão de Administração, Segurança e Serviços 
Públicos.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo 
mais nada a tratar, encerro a Sessão e convoco outra para o dia 25 de 
novembro, à hora regimental. 
 Registraram a presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Angela Águida Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico 


