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de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 26.07.2011.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a partir de 01 de novembro 2015.
Palácio Antônio Martins, 16 de dezembro de 2015.

Deputado Jalser Renier Padilha 
Presidente

Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra
1º Secretário

Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário

RESOLUÇÕES DE AFASTAMENTO

ERRATA A RESOLUÇÃO DE AFASTAMENTO 
Retificamos a Resolução Nº 455/2015 publicada no diário da 

Assembleia Legislativa do Estado de Roraima no dia 11 de Dezembro do ano 
em curso, Edição Nº 2190, que autorizou o afastamento do Excelentíssimo 
Senhor Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Onde se lê: no período de 13.12 a 16.12.2015
 Leia-se: no período de 13.12 a 17.12.2015
  Palácio Antônio Martins, 17 de Dezembro de 2015

Deputado JALSER RENIER PADILHA
Presidente

ATOS LEGISLATIVOS
INDICAÇÕES

INDICAÇÃO N° 235/15
O Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 

202 do Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento, a 
Excelentíssima Senhora Governadora do Estado de Roraima, da seguinte 
Indicação:

ADESÃO DO ESTADO DE RORAIMA AO 
CONVÊNIO ICMS N° 101, DE 12 DE DEZEMBRO 
DE 1997, DO CONSELHO NACIONAL DE 
POLÍTICA FAZENDÁRIA-CONFAZ, O 
QUAL CONCEDE ISENÇÃO DE ICMS NAS 
OPERAÇÕES COM COMPONENTES PARA O 
APROVEITAMENTO DE ENERGIA SOLAR E 
EÓLICA QUE ESPECIFICA.

Sala das Sessões,        de                     de 2015
OLENO MATOS

Deputado Estadual (PDT)

JUSTIFICATIVA
Para que o Estado de Roraima possa produzir a microgeração 

e minigeração de energia elétrica, faz-se necessário também proporcionar 
incentivos fiscais como a isenção do ICMS nas operações dos bens 
e equipamentos destinados à produção de energia por meio de fonte 
renováveis.

A isenção do ICMS nas operações com equipamentos e 
componentes para aproveitamento de energia solar e eólica terá como 
efetivação a adesão do Governo do Estado de Roraima ao Convênio ICMS 
N° 101, DE 12/12/1997.

O Estado de Roraima precisa incentivar outras fontes de 
produção de energia através de incentivos fiscais. Nesse sentido, este 
Parlamentar já apresentou indicação a esse Poder sugerido a adesão ao 
Convênio ICMS N° 16, de 22 de abril de 2015. Visando a isenção de 
ICMS incidente sobre a energia elétrica fornecida pela distribuidora 
à unidade consumidora, na quantidade correspondente à soma de 
energia elétrica injetada na rede de distribuição pela mesma unidade 
consumidora.

Desta vez, a intenção é proporcionar meios para que esta 
energia seja produzida, através da isenção de ICMS na aquisição dos 
equipamentos e componentes para aqueles que desejarem produzir energia 
solar e eólica.

Diante do exposto, venho requerer a adesão do Estado de 
Roraima ao Convênio ICMS N°101, de 12/12/1997, do CONFAZ, a fim 
de que este Estado esteja autorizado a isentar do ICMS as operações com 
equipamentos e componentes para o aproveitamento de energia solar e 
eólica, como forma de também incentivar a cogeração a partir de fontes 
alternativas de produção de energia no Estado de Roraima.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2015.
OLENO MATOS

Deputado Estadual (PDT)

ATOS ADMINISTRATIVOS
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 0348/2015-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Fica concedida a Progressão Funcional aos servidores 

desta Casa Legislativa constante do Quadro efetivo, conforme anexo 
único deste presente instrumento normativo, para que possam gozar dos 
benefícios legais.

Art. 2º Nos Termos do Art. nº 16 da Resolução 07/98 combinado 
com o art. 29 da Lei Complementar nº 010 de 30 de dezembro de 1994, e 
art. 200 da Lei Complementar 053/2001. É concedido o porcentual de 10% 
àqueles que receberam PROGRESSÃO FUNCIONAL.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, esta Resolução 
entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir 
de 01.06.2015.

Palácio Antônio Martins, 16 de dezembro de 2015.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

Anexo da Resolução nº 0348/2015/DGP de 01.06.2015.

ORD MAT NOME CARGO PROGRESSÃO

01 1153 HELEN RITA ANDRADE PEIXOTO Taquígrafo ALE 
NM -1

Classe B – IV para 
Classe B - V

02 1139 JOSÉ CRISTOVÃO BORGES 
PINHEIRO FILHO

Agente Geral 
ALE NB -3

Classe B – IV para 
Classe B - V

03 1137 MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA 
BORREL

Assistente Social 
ALE NS -1

Classe B – IV para 
Classe B - V

04 1138 MÉRCIA NEREIDA AYRES Psicóloga ALE 
NS -1

Classe B – IV para 
Classe B - V

Palácio Antônio Martins, 16 de dezembro de 2015.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0349/2015-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

RESOLVE:
Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a nomeação de Maria 

do Pérpetuo Socorro Barbosa, Cargo Comissionado de Diretora de 
Assistência ao Plenário, que fez parte da Resolução nº 0331/2015 de 
02.12.2015 publicada no Diário da ALE nº 2188 de 09.12.2015, integrantes 
do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o 
que dispõe a Resolução nº 009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no 
Diário da ALE nº 1150 de 26.07.2011.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 16 de dezembro de 2015.

Deputado Jalser Renier Padilha 
Presidente

Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra
1º Secretário

Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0350/2015-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR Maria do Perpétuo Socorro Barbosa 

Marques, a partir de 01 de novembro de 2015, para o Cargo de Diretora 
de Assistência às Comissões, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa 
Parlamentar, de conformidade com o que dispõe a Resolução nº 009/2011, 
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ao Governo do Estado, solicitando a recuperação das Estradas Vicinais 
8, 2 e 4, na Região do Taboca, Município do Cantá, bem como duas 
pontes que foram queimadas na Vicinal 3, Município do Bonfim, nesta 
ordem de prioridades.
 - Indicação s/nº, de 25/11/15, do Deputado Soldado 
Sampaio ao Governo do Estado, solicitando a raspagem das Estradas 
Vicinais 23, 31 e 51, na BR-432, próximo da Vila do 55, no Município 
de Caracaraí.
 - Indicação s/nº, de 25/11/15, do Deputado Zé Galeto ao 
Governo do Estado, solicitando a reconstrução da ponte de madeira 
sobre o Igarapé Babá, localizada na Vicinal 6 do Município de Iracema.
 RECEBIDO DO TRIBUNAL DE CONTAS:
 - Ofício nº 020, de 20/11/15, do Conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado de Roraima, solicitando informações sobre o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 027/15. 
 DIVERSOS:
 - Carta Convite nº 01, de 29/10/15, do Deputado Moroni 
Torgan ao Presidente desta Casa Legislativa, convidando a participar 
da Sessão Solene da Frente Parlamentar Mista pela Liberdade 
Religiosa, no dia 2 de dezembro do corrente ano, às 11h, no Plenário 
Ulisses Guimarães da Câmara dos Deputados.
 - Ofício nº 179, de 12/11/15, do Conselho Estadual de 
Educação de Roraima – CEE/RR, solicitando cópia, na íntegra, do 
Plano Estadual de Educação – PEE 2014/2024.
 Era o que contava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos 
para o Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – 
(Procedida à chamada).
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Bom-dia a 
todos. Gostaria de fazer uma análise desta semana, inicialmente 
cumprimentando os visitantes e a sociedade de maneira em geral. 
Esta semana nós vivemos aqui uma agitação referente a denúncias 
na Secretaria de Saúde. Houve uma movimentação a fim de afastar 
o Secretário de Saúde e eu até acreditei que iríamos conseguir, em 
virtude das denúncias que chegaram a esta Casa. Fui um dos primeiros 
a me posicionar aqui. Ocupei a Tribuna, apresentei um requerimento 
de CPI para apurar as irregularidades que continham no relatório 
que ontem foi submetido a esse Plenário e, com aproximadamente 
14 assinaturas, esse requerimento sequer foi deliberado. Essa é 
a forma legal e constitucional de se apurar as denúncias que estão 
ocorrendo na saúde. É desta forma que nós podemos apurar, garantido 
o contraditório e a ampla defesa para que não haja depois uma ação 
judicial anulando a decisão que esta Casa tome. Mas, a Casa optou 
pela forma que acho mais complexa, que seria o Decreto Legislativo, 
que, inclusive, não indica afastamento de Secretário, mas seria apenas 
opinativo. E, a base do governo solicitou, através de requerimento, que 
o voto fosse secreto, utilizando o artigo 233, inciso IX, do Regimento 
Interno, que diz que, a requerimento de 1/3 dos Deputados, tem que 
ser feito voto secreto. Então, nós que estamos aqui, desde o início do 
mandato defendendo a moralidade pública, combatendo os atos ilegais 
do Governo, denunciando o governo por irregularidade, não podemos 
nos igualar a esses atos. Nós não podemos rasgar o Regimento 
somente por interesses de afastar A ou B. Por isso eu votei contra e 
fui a favor que o requerimento obedecesse o que está no Regimento, 
mas distorceram a minha opinião, Deputado Chico Guerra, mas eu 
não vou declarar o meu voto, até porque poderia anular a votação. 
Mas, vou afirmar para vocês que a minha postura é de fiscal da lei. 
Tenho escutado alguns colegas dizerem que tenho que deixar de ser 
delegado, porque eu sou Deputado Estadual e tenho que agir como 
Deputado Estadual. Para mim é uma honra ser chamado de Deputado 
Delegado. Aqui ninguém vai me chamar de Deputado bandido e nem 
de Deputado ladrão, isso não vão. Mas, de Deputado Delegado, fiquem 
à vontade. E o papel de Deputado está relacionado com investigação. 
Quem acha que é o contrário desconhece a Constituição, pois o papel 
do Deputado é fiscalizar os atos públicos é denunciar. Eu sempre vou 
trazer para esta Tribuna qualquer ato ilegal, mas também vou votar 
a favor da sociedade porque isso sim é uma oposição responsável. 
Diversos projetos do Governo em que fui relator, votei favorável 
porque era de interesse da sociedade, do interesse do povo. Eu não 
posso simplesmente, porque não sou aliado do Governo, massacrar 
a população reprovando projetos de interesse social, porque o meu 
mandato eu devo ao povo de Roraima, não a grupo A ou grupo B. 
Por isso eu queria reafirmar a minha postura de oposição responsável. 
Espero que sejam apuradas denúncias da saúde sim. Fizemos um 

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA
ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA QUADRINGENTÉSIMA 
SEXAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
QUINQUAGÉSIMO PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA 
LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DE RORAIMA. 
Às nove horas do dia dezesseis de dezembro de dois mil e 
quinze, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda 
milésima quadringentésima sexagésima sexta 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 
Marcelo Cabral, 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 DOS DEPUTADOS: Indicação s/nº, 
de 15/12/15, do Deputado Oleno Matos, solicitando ao Governo do 
Estado adesão do Estado de Roraima ao Convênio ICMS nº 101, de 12 
de dezembro de 1997, do Conselho Nacional de Política Fazendária 
- CONFAZ, o qual concede isenção de ICMS nas operações com 
componentes para o aproveitamento de Energia Solar e Eólica que 
especifica. DIVERSOS: Ofício Circular nº 33, de 25/11/15, da Câmara 
dos Deputados - Centro Cultural Zumbi dos Palmares, encaminhando, 
para conhecimento desta instituição, catálogo da exposição “Nas 
Trilhas da Cabanagem (1835-1840)”; Carta Ofício s/nº, de 30/11/15, 
da Secretaria de Comunicação Social Agência e Jornal do Senado 
Federal, encaminhando exemplar do livro Arquivo S, O Senado na 
História do Brasil. GRANDE EXPEDIENTE: Não houve. ORDEM 
DO DIA: Não houve. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Senhor 
Deputado Jorge Everton convidou os membros da Comissão de 
Administração, Segurança e Serviço Público para reunião, às quinze 
horas, na Sala de Reuniões, no intuito de apreciar todos os projetos 
na pauta da Comissão. E, não havendo mais nada a tratar, o Senhor 
Presidente deu por encerrada a Sessão e convocou outra para o dia 17 
de dezembro, à hora regimental. Registraram presença, no painel, os 
Senhores Deputados: Ângela A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito 
Bezerra, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, 
Francisco Mozart, Gabriel Picanço, George Melo, Izaias Maia, 
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: 17/12/2015

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2459ª SESSÃO, EM 26 DE NOVEMBRO DE 2015.

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

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS
(Em exercício)

 Às nove horas do dia vinte e seis de novembro de dois 
mil e quinze, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda 
milésima quadringentésima quinquagésima nona Sessão Ordinária 
do quinquagésimo período Legislativo da sétima Legislatura da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas– Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a Sessão. 
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário que proceda à 
leitura da Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Izaías Maia– Lida a Ata.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas– Coloco em 
discussão a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores 
Deputados que queira discuti-la, coloco-a em votação. A votação será 
simbólica. Os Deputados que forem favoráveis permaneçam como 
estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
leitura do Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria– Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS: 
 - Indicação s/nº, de 25/11/15, do Deputado Soldado Sampaio 
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uns 60 dias e não falei nada e quando você falou lembrei.
 Outro dia, umas duas horas da manhã, bateram na janela 
da minha casa, bateram forte. Achei que pudesse ser algum dos filhos 
chegando em casa. Eu perguntei quem é? E responderam: é a Polícia 
Militar. Eu me assustei e pensei: será que tem um ladrão aqui dentro. 
E quando eu sai, que eles me reconheceram, disseram: poxa, Deputada 
é sua casa! O portão da minha casa estava aberto, totalmente aberto. 
Eram duas e meia da manhã. Acho que alguém viu e avisou a Polícia 
e prontamente chegaram ali sem saber que era minha residência. O 
meu portão estava com defeito e abriu. Prontamente a Polícia Militar 
foi lá, sem saber que era minha casa. Era para eu ter dito aqui numa 
forma de elogiar a Polícia Militar, ação que tem feito com as pessoas. 
Nem tudo é possível resolver na hora, mas a gente tem muito respeito 
pela corporação e quero me juntar a Vossa Excelência, parabenizando 
a existência da Polícia Militar, o trabalho da polícia. Eu presencie 
esses dias, no município de São Luiz do Anauá, uma confusão grande 
e só havia um PM. Fiquei observando e disse: se ele não tiver uma 
posição aqui, que seja mais enérgica, o que esse PM vai fazer sozinho? 
Era um tumultuo e só um PM. Depois chegaram mais dois. Qual a 
reação da polícia naquele momento? Era usar a única coisa que tinha 
no momento: a arma, ou morrer. Então a gente tem muito respeito pela 
corporação da Polícia Militar. Por isso me junto a Vossa Excelência e 
deixo meus parabéns.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio, continua - Obrigado 
Deputada Aurelina. Solicito que seja incluído o seu aparte em minha 
fala. Essa é a filosofia de uma polícia amiga, parceira, cidadã e, acima 
de tudo, um novo Comandante implantando a filosofia da polícia 
comunitária, que é aquela polícia próxima do cidadão. Não dá para 
se imaginar que a segurança pública é um problema só da Polícia 
Militar, dos praças, dos oficiais, Polícia Civil, agente, delegado, não! 
Segurança pública é responsabilidade de todos. Aí cabe essa interação, 
essa proximidade da Polícia Militar. Ela sempre tem colocado isso 
para a sociedade: não tenha receios de se aproximar da Polícia Militar, 
de dar sua cooperação, através dos conselhos comunitários, através das 
associações de bairros, associações de pais e mestres nas escolas. Seja 
qual for o mecanismo, que essa relação seja construída de parceria 
com a Polícia Militar, Polícia Civil e com demais órgãos de segurança. 
A segurança pública é responsabilidade de todos, e é nesse sentido 
que acreditamos que a Polícia Militar vai estar próximo do cidadão 
roraimense, em especial nos próximos dias, em que será implantada a 
filosofia da polícia comunitária nos bairros da cidade de Boa Vista e 
interior do Estado.
 Quero dizer a esta Casa que temos conversado com o 
Executivo, e ainda este ano deve mandar algumas proposições para 
esta Casa, em especial a Lei Previdenciária, formulação do estatuto, 
com as demandas da categoria para que esta Casa aprecie e vote ainda 
este ano. Desde já, peço apoio dos colegas para votarmos este ano, 
em especial a Lei Previdenciária. Nós temos policiais no quadro que 
não têm uma lei específica própria, no tocante à lei previdenciária. 
Há vários policiais hoje com problemas de saúde, em decorrência ou 
não da atividade militar, e não podem se aposentar por falta dessa 
legislação. Isso é um prejuízo muito grande para os policias, para a 
corporação. Desde já peço apoio aos colegas que, ao chegar nesta 
Casa, possamos fazer um esforço maior e votar este ano esse projeto.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Evangelista 
Siqueira - Deputado Soldado Sampaio, primeiro quero parabenizá-
lo pelo seu pronunciamento e dizer que, de antemão, me coloco à 
disposição também da categoria dos policiais em aprovar um projeto 
tão importante quanto esse. Quero parabenizar a corporação, sobretudo 
parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho que realiza nesta Casa, 
sempre em prol da categoria e em benefício da segurança pública, 
em especial dos policiais. Quero dizer que é um grande trabalho, 
dizer da luta, enquanto professor, da permanência do programa do 
PROERD, que destaco onde chego. Destaco aqui uma das ações de 
grande e nobre atitude para o fortalecimento nas políticas públicas do 
nosso Estado e, sobretudo, no combate às drogas, que é o PROERD 
dentro da Escola. Mais que ninguém, os professores, os gestores, as 
comunidades sabem do benefício que o programa traz, e é um dos 
pontos positivos no rol de tantos que temos para destacar da Polícia 
Militar nesses 40 anos, dessa presença positiva. Destaco o PROERD, 
porque sei da seriedade de Vossa Excelência, da permanência do 
programa, pela permanência de outras atividades e por mais direitos 
que os policiais necessitam. Então, quero dizer que Vossa Excelência 
está de parabéns em representar essa categoria e os trabalhadores da 
segurança pública. Quero registrar o nosso posicionamento a favor 
desse projeto e outros, quer sejam de Vossa Excelência ou de outro 

requerimento de CPI e até o momento não foi instalada. Espero que 
sejam apuradas as denúncias da educação. Espero que sejam apuradas 
as denúncias do Ministério Público de Contas contra a Governadora 
que estão adormecidas em berço esplêndido. E, usar a lei, que não 
pode ser descumprida a critério de A ou de B. Então, reafirmo o meu 
compromisso com o povo de Roraima e espero que esta Casa apure, 
através do instrumento adequado, que é a CPI, todas as denúncias que 
chegarem aqui. Muito obrigado! 
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio - Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, todos os presentes o meu bom dia. 
Senhor Presidente, quero ser breve até porque iremos prestar uma 
homenagem ao Presidente do PSDC, que já está aguardando na 
sala ao lado, juntamente com uma caravana de deputados de outros 
estados e eu não quero aqui me alongar muito. Quero registrar essa 
data importante para o Estado de Roraima, que é os 40 anos da 
Polícia Militar do Estado de Roraima. Vindo da Guarda Territorial, 
passando pelos colegas policiais do ex-Território e, agora, nossa 
polícia é formada, boa parte dela, por policiais do quadro do Estado, 
que formam a Polícia Militar do Estado de Roraima da qual fiz parte 
por mais de 10 anos, juntamente com o Deputado Chagas, que ficou 
por mais de 30 anos naquela corporação. A Polícia Militar se fez e 
se faz presente nos quatro cantos do Estado. Representa, de fato, a 
presença do Estado. Seja no Uiramutã, em Santa Maria do Boiaçu, na 
Água Fria sempre tem um policial fardado dando atenção à sociedade. 
Esse policial muitas vezes não faz só o policiamento ostensivo, e 
sim de tudo. É a presença do Estado. Quando tem um problema de 
saúde, recorrem ao policial para transportar na viatura, quando tem 
um problema na educação, recorrem ao policial para ver se ele pode 
ajudar. É assim a presença da nossa Polícia Militar em Roraima. 
 Então, fico feliz por ter nessas quatro décadas, feliz por 
ter participado por quase dez anos e ter dado a minha contribuição 
enquanto policial e liderança dos Praças, pois estive por 4 anos a frente 
da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares, encaminhando as 
demandas da categoria e atendendo as necessidades da população 
roraimense. 
 Estou aqui hoje, como Parlamentar oriundo da Polícia 
Militar, eleito pelos colegas militares que se organizaram e elegeram 
seus representantes. Hoje, temos aqui dois representantes da Polícia 
Militar, que defendem os interesses da Polícia Militar e, acima de tudo, 
defendem a boa convivência, um bom relacionamento, com harmonia, 
que tem que haver entre a Polícia Militar e a sociedade roraimense. 
Não é fácil ser policial militar. Ninguém convida um policial militar 
para um aniversário, ninguém convida o policial militar para uma 
festa, só se lembra do policial militar num momento de dificuldade, 
que pega no telefone e liga para 190. Aí o policial vai lá atender, com 
boa vontade. Chega lá, tem uma situação difícil, e termina, às vezes, o 
policial ficando como vilão daquele processo, porque as partes mesmo 
não tendo razão, às vezes, são conduzidos, para uma delegacia e se 
sentem ofendidos, e cria uma rejeição pela polícia militar. Mas esta 
é a missão da Polícia Militar: servir, proteger a nossa gente. Mas 
reconhecemos e a população reconhece, nas pesquisas que são feitas, 
um grau de confiança muito grande na Policia Militar de Roraima. 
Polícia séria, polícia que temos pouco desvio de conduta por parte de 
seus integrantes, se compararmos com outros Estados. Isso nos honra. 
Recentemente saiu uma pesquisa e ficamos no segundo lugar como 
uma das polícias mais sérias e isso nos enche orgulho da nossa Polícia 
Militar de Roraima. Temos, uma vez por outra, desvio de conduta por 
parte de algum integrante. Isso é natural, isso ocorre em todo segmento 
da sociedade, mas a Polícia Militar, na sua grande maioria, 99%, não 
compactua com nenhum desvio de conduta, e, quando esse policial 
comente qualquer desvio de conduta, ele é penalizado dentro das 
normas, dentro da legislação legal que pune, de fato. A Polícia Militar 
pune, de fato, aquele colega que cometeu algum desvio de conduta, 
com exclusão, punição, afastamento. Seja qual for o mecanismo, a 
polícia não acoberta e não tolera de forma alguma, nenhum policial 
com qualquer desvio de conduta. Isso é importante, Deputado Chico 
Guerra, porque mostra para sociedade roraimense que temos uma 
missão maior, que é proteger a sociedade. Se tiver que proteger, de 
algum outro policial, também serão tomadas as medidas necessárias. 
Não há espaço na Polícia Militar para isso, Deputada Aurelina, não 
tenha dúvida disso. Então, fico orgulhoso, mesmo não estando com 
vínculo direto de policial militar, faço questão de carregar esse nome 
de Soldado, por ter contribuído na corporação durante quase 10 anos.
 Aparte concedido à Senhora Deputada Aurelina Medeiros 
- Deputado, ouvindo atentamente sua fala, aconteceu um fato comigo 
que gostaria de ter dito aqui antes. Isso aconteceu há mais ou menos 
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e Senhores, bom-dia! Em nome do Excelentíssimo Senhor Presidente 
em exercício da Assembleia Legislativa de Roraima e Vice-Presidente 
do Conselho da Ordem do Mérito Legislativo, Deputado Coronel 
Gerson Chagas, damos as boas vindas a todos os presentes.
 Esta solenidade tem por finalidade agraciar com a medalha 
da Ordem do Mérito Legislativo, grau Grande Mérito, o Excelentíssimo 
Senhor Deputado Federal Constituinte, José Maria Eymael, Presidente 
do Partido Social Democrata Cristão-PSDC, cujo o nome foi indicado 
pelo Presidente desta Casa, Deputado Jalser Renier e pelo Deputado 
George Melo, tendo sido reconhecido e aprovado pelo Conselho da 
Ordem, nos termos do Decreto Legislativo número 018/15. 
 Convidamos para presidir esta solenidade, o Excelentíssimo 
Senhor Presidente em Exercício, Deputado Coronel Gerson Chagas. 
Convidamos também o autor da proposição, Deputado George Melo- 
PSDC/RR; Representando a Excelentíssima Senhora Governadora 
do Estado de Roraima, Maria Suely Silva Campos, convidamos o 
Secretário Estadual de Gestão Estratégica e Administração, Senhor 
Frederico Bastos Linhares; o Deputado Estadual da Assembleia 
Legislativa do Estado do Acre, Eber Machado; Procurador Geral de 
Contas do Estado de Roraima, Doutor Paulo Sérgio Oliveira de Souza; 
Presidente do Diretório Estadual do PSDC-RR e Vice-Presidente 
Nacional da Região Norte, Senhor Roberto Lopes; Presidente do 
Diretório Estadual do Rio Grande do Norte e Vice-Presidente Nacional 
da Região Nordeste, Vereador Jonilson Rêgo; Presidente do Diretório 
Estadual do PSDC Mulher-Roraima e Vice-Presidente Nacional da 
Região Norte, Senhora Maria Marlene Lopes; Presidente do Diretório 
Estadual do PSDC do Estado de Rondônia, Senhor Edgar Tonial; 
Presidente do Diretório do Estado do Paraná, Senhor Luiz Adão, 
Presidente do Diretório do Estado de Alagoas, Eldo Freire.
 Senhoras e Senhores, anunciamos o Presidente desta 
Sessão, Deputado Estadual Coronel Gerson Chagas.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Bom-dia a todos 
e a todas. Mais uma vez, sob a proteção de Deus e em nome do povo 
roraimense, declaro aberta a presente Sessão Especial, convocada, nos 
termos regimentais, através de Requerimento nº 092/2015.
 Solicito aos senhores Deputados Chico Guerra e Naldo da 
Loteria que conduzam a este Plenário o Excelentíssimo Senhor José 
Maria Eymael, Presidente Nacional do Partido Social Democrata 
Cristão – PSDC.
 O Senhor Mestre de Cerimônia Renato Barbosa - 
Convidamos todos os presentes para, em posição de respeito, 
cantarmos o Hino Nacional Brasileiro e em ato seguido o Hino do 
Estado de Roraima.
 Neste momento, ouviremos o pronunciamento de Sua 
Excelência, o Presidente do Conselho da Ordem do Mérito Legislativo, 
Deputado Estadual Coronel Gerson Chagas.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Quero cumprimentar 
o Senhor José Maria Eymael, Presidente Nacional do Partido Social 
Democrata Cristão – PSDC, ele que foi também Deputado Federal 
Constituinte. Quero cumprimentar o Deputado George Melo, que foi 
o autor da proposição; o Secretário Estadual da Gestão Estratégica 
e Administração, o Senhor Frederico Bastos Linhares, que neste ato 
representa a Governadora do Estado de Roraima Suely Campos. Quero 
cumprimentar o Deputado Estadual Eber Machado, da Assembleia 
Legislativa do Estado do Acre, que nos prestigia com sua presença; 
cumprimentar o Senhor Procurador do Ministério Público de Contas, 
Dr. Paulo Sérgio Oliveira de Souza; o Presidente do Diretório Estadual 
do PSDC em Roraima e Vice-Presidente Nacional na Região Norte, 
o Senhor Roberto Lopes. Quero cumprimentar a todos os Senhores 
Deputados e Deputadas, aos ex-Deputados que hoje nos prestigiam 
com suas presenças, Vereadores, público em geral, cumprimentar a 
todos que fazem o PSDC no Estado e também aos representantes do 
PSDC de outros Estados, que vieram nos prestigiar e participar dessa 
reunião que o PSDC realiza no Estado de Roraima e também prestigiar 
esta nossa solenidade.
 Gostaria de dizer ao Senhor Presidente do PSDC que é 
uma satisfação e uma honra recebê-lo nesta Casa, o senhor que tanta 
contribuição já deu para o nosso País ainda como Deputado Federal 
Constituinte e depois atuando como líder político na presidência 
de uma agremiação política que participa ativamente em todos os 
Estados do País. Gostaria de dizer que a sua atuação política e suas 
manifestações, que são acompanhadas por todos que fazem a política 
no dia a dia no País e no nosso Estado, revelam sua preocupação 
com o crescimento e desenvolvimento do nosso País, igualmente do 
Estado de Roraima. Tivemos a oportunidade de ver manifestações de 
Vossa Excelência no tocante à questão fundiária do nosso Estado, a 

parceiro da Casa que venham beneficiar a Segurança Pública e a 
categoria dos policiais e a população do Estado de Roraima. parabéns 
pelo excelente pronunciamento e pelos relevantes serviços que tem 
prestado à nossa sociedade. Muito obrigado!
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio, continua - Obrigado 
pelo aparte e pelo apoio antecipado à causa dos policiais, da Polícia 
Militar e da sociedade como um todo. Ao termos uma Polícia Militar 
com legislações, segurança jurídica, com melhores condições de 
trabalho, melhor remuneração e maior efetivo, com certeza, o maior 
beneficiado será a sociedade roraimense. Inclusive, nós, eu, Vossas 
Excelências, Coronel Chagas, Deputado Oleno, Jorge Everton, dentre 
outros, temos que convencer a Governadora a chamar novas turmas, 
precisamos aumentar o efetivo da Polícia Militar. Esta é a nossa 
bandeira. Temos aí uma turma na agulha para ser chamada. Acredito que 
ano que vem será chamada essa nova turma para aumentar o efetivo da 
Polícia Militar e continuar valorizando programas importantes como 
o PROERD, Ecoterapia, Banda de Música, dentre outros projetos, que 
procuram fazer esse intercâmbio com a sociedade, através de algumas 
ações sociais. Então, tudo é importante para valorizar e aumentar a 
auto-estima do nosso policial militar. Quero aqui parabenizar, mais 
uma vez, os Policiais do ex-Território, desde a Guarda Territorial, 
aos colegas que ainda estão na Polícia Militar e que fizeram parte da 
Polícia do ex-Território, que carregaram a Polícia Militar por muitos 
anos, com muitas dificuldades e injustiça, e parabenizar também 
esta nova safra de policiais militares do quadro do Estado. Não são 
tão novinhos porque já tem policial com 15 anos de ingresso na 
corporação. Temos turmas com 2, 3 anos, que chegaram agora, que 
são os novinhos. Então, parabéns a todos os policias militares, desde o 
praça mais moderno ao coronel mais antigo. Muito obrigado! 
 O Senhor Deputado Coronel Chagas – Bom-dia a todos. 
Quero cumprimentar os Senhores Deputados e Deputadas visitantes 
de outros estados e todos que estão nos acompanhando no plenário, 
ou através da TV Assembleia. Nosso cordial bom-dia! Ocupo a tribuna 
no dia de hoje para registrar o aniversário de criação da Polícia 
Militar, mas eu quero voltar no tempo porque a origem da Polícia 
Militar, como bem sabe a ex Deputada Malu Campos, ela nos remete 
a 26 de novembro de 1975, quando foi aprovada uma lei que criou 
a Polícia Militar. A origem da Polícia Militar está em 1943, quando 
foi desmembrado uma parte do Estado do Amazonas, criando o 
Território Federal do Rio Branco. Cerca de um ano depois, em razão 
do desenvolvimento e sérios problemas na área de segurança pública, 
foi criada a Guarda Territorial do Território Federal do Rio Branco, 
e mais tarde passou a se chamar Território Federal de Roraima. A 
Guarda Territorial foi criada em 21 de novembro de 1944. Aquelas 
pessoas que foram selecionadas para trabalhar na Guarda Territorial 
tinham diversas atribuições, que, além de manter a ordem no Território 
do Rio Branco, e depois do Território de Roraima, tinha a função de 
reparação e construção de prédios públicos, construção e reparação de 
estradas, caminhos e transportes, além de diversas outras atribuições 
correlatas. Então, a origem da Polícia Militar vem lá de 1944 até 
1975. Foram 29 anos, e agora mais 49 anos com outra denominação 
de Polícia Militar. Então, a Polícia Militar tem 69 anos de existência. 
É uma das instituições mais antigas do Estado e que presta relevantes 
serviços à sociedade. Agora, nesta data, nós estamos completando 49 
anos com a nova denominação, mas sempre os policiais militares, 
em todos os rincões do Estado, levando a segurança e tranquilidade. 
Se um assalto ou furto acontece no Bairro dos Estado, é a Polícia 
Militar que o cidadão chama. Se uma senhora entra em trabalho de 
parto, lá na Vila do Jundiá, é a viatura da Polícia Militar que leva essa 
senhora para o hospital mais próximo, e não são raras as vezes que 
essa senhora venha a dar a luz dentro da viatura da Polícia Militar. 
Então, para ser breve, já que o Deputado Sampaio, que também fez um 
pronunciamento, também é oriundo da Polícia Militar. Eu quero, neste 
momento, parabenizar todos os policiais militares, a Polícia Militar, 
pelos 69 anos de existência, do Soldado mais novo ao Coronel mais 
antigo e também aqueles que foram Guardas Territoriais, que foram os 
que deram início à Polícia Militar. Parabéns, Polícia Militar! Parabéns, 
Estado de Roraima, pela polícia que tem! Bom-dia!
 O Senhor Presidente Coronel Chagas- Neste momento, 
a Sessão Plenária será transformada em Comissão Geral, atendendo 
Requerimento número 092/15, momento em que esta Casa estará 
homenageando o Senhor José Maria Eymael, Presidente Nacional do 
Partido Social Democrata Cristão – PSDC, com a entrega da Comenda 
Ordem do Mérito Legislativo, na categoria de Grande Mérito, 
conforme Decreto Legislativo nº 018/15, aprovado por esta Casa.
 O Senhor Mestre de Cerimônia Renato Barbosa - Senhoras 
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Naldo da Loteria. Quero cumprimentar o Deputado Masamy Eda, 
Deputado Zé Galeto, Deputado Odilon, Deputado Oleno, Deputada 
Aurelina, que estava ainda há pouco aqui. E eu deixei por último, 
de propósito, o Deputado Chico Guerra, que é o último aqui em 
Roraima, que é o Deputado constituinte. Nós temos privilégio de 
ter um constituinte convivendo aqui conosco em nossa Assembleia. 
Quero cumprimentar o José Maria Eymael. Quero cumprimentar o 
representante da Governadora Fred Linhares. Eu quero cumprimentar 
o Deputado da Assembleia Legislativa do Acre, Eber Machado; 
cumprimentar o Procurador Geral de Contas do Estado, Doutor Paulo 
Sérgio Oliveira Sousa; o nosso Vice-Presidente Roberto Lopes; o 
Presidente do Diretório Estadual do Rio Grande do Norte e Vice-
Presidente Nacional Região Nordeste, Vereador Joanilson Rêgo; a 
Presidente do Diretório Estadual do PSDC Mulher e Vice-Presidente 
Nacional da Região Norte Maria Marlene Lopes, esposa de nosso 
amigo Roberto Lopes; o Presidente do Diretório Estadual do PSDC de 
Rondônia, Edgar Tonial; o Presidente do Diretório Estadual do Paraná, 
Luiz Adão; e o Presidente do Diretório Estadual de Alagoas, Eudo 
Freire. Quero cumprimentar também o Presidente da ADERR, que 
se encontra aqui, Vicente Vasconcelos, meu amigo contemporâneo; 
os ex-Deputados Estaduais que estão aqui presentes, a ex- Deputada 
Malu e Augusto Iglesias; o Presidente do Diretório Estadual de Minas 
Gerais Alexandre Marques, o Marcos Karan, Presidente Estadual 
do Espírito Santo; o Elizeu Amarilha, Presidente Estadual do Pará; 
José Queirós, Presidente Estadual de Pernambuco; Maria José 
Barros, Presidente Estadual de Sergipe; Vereador Sebastião Pereira 
da Silva, Presidente do PSDC em São João do Baliza; a Presidente 
Maria Edivânia, Presidente do Diretório Mulher de Caracaraí. 
Também quero cumprimentar o Presidente de Mucajaí; o Edson 
da EUCATUR, também, e pré-candidato a prefeito de Mucajaí. O 
PSDC vai ter candidato em Mucajaí a prefeito; demais autoridades, 
público presente. Eu quero cumprimentar especialmente, aqui, os 
companheiros que estão no plenário, meu amigo Jalser, que fez essa 
comenda conjuntamente comigo; os meus amigos que estão presentes 
aqui. Nós temos candidatos também a vereador em Boa Vista, meu 
amigo Eliel, o José Nilton, que também se encontra presente.
 Senhor Presidente, aqui, o PSDC tem a cara do PSDC 
nacional porque essa postura do PSDC, Deputado Chico Guerra, é 
única. Vossa Excelência e a Deputada Aurelina estão há muito tempo 
na política. É uma honra recebê-los aqui em Roraima porque nós temos 
também essa peculiaridade, nós temos aqui uma estrutura sólida. É 
um partido pequeno, mas está crescendo ano após ano montando a 
sua estrutura, sem precisar fechar as suas fileiras, fazendo acordos 
sólidos, que permanecem com os outros colegas das outras legendas 
também. Somando-se a tudo isso, eu e o Deputado Jalser entendemos, 
conversando com o Presidente Roberto Lopes, que nós precisávamos 
homenagear o presidente desse partido. 
 O Constituinte Eymal, Presidente Nacional do Partido, 
tem uma força de serviços prestados em Roraima. Ele já é cidadão 
boa-vistense. E eu diria que nós não poderíamos deixar de, em vida, 
dar esse prêmio a essa figura tão importante no cenário nacional na 
época em que o nosso Estado era território, na transformação nacional 
da Constituição de 1988. Na principal comissão foi determinada a 
mudança não só de Roraima, mas também de Tocantins. Eu não sei se 
Tocantins já teve essa grandeza de homenagear o Presidente Eymael, 
mas o Estado de Roraima não vai deixar passar em branco. Nós temos 
muito carinho com as pessoas do cenário nacional que trabalham por 
este Estado também, que dão um pouco a este Estado, que é o menor 
Estado da federação; é o Estado mais longíquo, com muito mais 
dificuldades. Ações como essa... quando a gente encontra pessoas 
públicas que dão as mãos a este Estado, a gente costuma ser grato 
com essas personalidades. Vossa Excelência está recebendo a maior 
comenda desta Casa, porque nós entendemos que é tão merecida, que 
foi votada por unanimidade. Vários Deputados apartearam, sugerindo 
a votação por unanimidade. Não foram só os Deputados do PSDC, foi 
esta Casa Legislativa que entendeu a grandeza dessa homenagem pela 
importância de seu trabalho constituinte, que é muito lembrado neste 
Estado. 
 Então, quero deixar esse registro a essa personalidade e o 
orgulho de fazer parte da família PSDC. Se outros partidos trabalhassem 
da mesma forma do PSDC, eu tenho certeza que a política seria muito 
mais transparente. Eu não quero dizer que os outros partidos não são, 
mas a grande maioria, infelizmente, não trilha por esse caminho. 
 Eu quero, mais uma vez, também falar em nome de todos 
os Deputados que estão prestigiando essa solenidade tão importante. 
A ex-Deputada Malu e o ex-Deputado Augusto Iglesias também foram 

questão energética e da preocupação que deve ter o governo federal 
para que este Estado, efetivamente, possa gerar renda e emprego. 
Então, foram essas as razões que motivaram o Deputado George Melo, 
conforme nos confidenciou, a fazer essa proposição, que foi aprovada 
por unanimidade nesta Casa. Então, estamos fazendo justiça a um 
grande brasileiro. Tenho certeza que agora, mais do que nunca, Vossa 
Excelência, que é um líder nacional, e que preside um partido em 
nosso País, vai ter ainda mais carinho e atenção com as questões que 
são de interesse deste Estado. Nós sempre falamos que Roraima vive 
uma situação sui generis no País, se comparadas com outros estados 
da federação. Roraima foi transformado em Estado na Constituição 
de 1988, onde Vossa Excelência foi Constituinte e foi instalado 
no dia 1º de janeiro de 1991, com a posse do primeiro governador 
eleito. Mas, sofremos muito em razão de diversas dificuldades que 
são impostas a este Estado, por questões de âmbito federal. Para o 
senhor ter uma idéia, na questão fundiária temos 88% da nossa área 
territorial comprometida com questões de terras indígenas 46%, com 
trinta e duas terras indígenas. São mais 12% comprometidos com 
questões ambientais, são cinco parques ecológicos e temos mais 30%. 
Aí chegamos aos 88% de terras que a União ainda não repassou para 
o domínio do Estado e dos Municípios. Também nesses 30% estão 
áreas pertencentes às forças armadas, áreas alagadiças, montanhosas, 
que não são propícias para a produção agrícola. Nos restam apenas 
12% para nossa vocação, que é a produção agrícola. E desses 12% 
nós temos ainda que preservar 80% de reserva legal. Nós temos, 
então, na verdade, pouco mais de 2,5% para produção neste Estado. 
Isso é apenas um ponto. Roraima dá uma contribuição imensa, acho 
que a maior das unidades da federação, para a questão ambiental e 
indígena, que temos o maior orgulho, mas precisamos desentravar 
muitas questões que impedem nosso crescimento. Tenho certeza 
que Vossa Excelência, salvo engano, não é a primeira vez que vem a 
Roraima, vai, com certeza, se ombrear com outros líderes nacionais 
buscando soluções para nosso Estado. Portanto, seja bem-vindo Vossa 
Excelência e toda a delegação do PSDC ao nosso Estado. Sinta-se em 
casa e que bebam da água do Rio Branco para que retornem outras 
vezes. Obrigado!
 O Senhor Mestre de Cerimônias Renato Barbosa – 
Convidamos para fazer uso da palavra o Senhor Presidente do 
Diretório Estadual do PSDC em Roraima e Vice-Presidente Nacional 
da Região Norte, Senhor Roberto Lopes.
 O Senhor Presidente do Diretório Estadual do PSDC/RR, 
Roberto Lopes – Bom-dia a todos. Quero cumprimentar o Senhor 
Presidente em exercício desta Casa, o Senhor Deputado Coronel 
Gerson Chagas. Cumprimentar o nosso Deputado Estadual George 
Melo e, em seu nome, quero que a Mesa toda sinta-se cumprimentada. 
Quero cumprimentar nosso Presidente Nacional, Deputado Federal 
Constituinte José Maria Eymael, que daqui a alguns momentos será 
o mais novo agraciado do Estado de Roraima. Ele que já é cidadão 
boavistense. Senhoras e Senhores agradeço primeiramente a Deus 
e à minha família por estar vivenciando este momento ímpar em 
nossas vidas. Quero compartilhar este momento com os filiados do 
nosso partido, os nossos presidentes municipais, nossos Vereadores, 
nossos filiados, nossos Deputados Estaduais, a imprensa que está 
presente neste momento, a equipe de apoio do Deputado George 
Melo, do Deputado Jalser Renier e a equipe de apoio desta Assembleia 
Legislativa, que não mediram esforços para que este evento 
acontecesse da forma que está acontecendo. Gostaria de fazer um 
agradecimento especial à minha mulher Marlene Lopes, que é Vice-
Presidente Nacional do PSDC mulher e Presidente Estadual do PSDC 
Mulher/RR e companheira de todos esses momentos que vivenciamos. 
Momentos bons, momentos difíceis, mas momentos que temos que 
viver. Parabéns, Deputado George Melo, Deputado Jalser Renier 
e parabéns Assembleia Legislativa por essa Comenda. Eu me sinto 
extremamente realizado por estar participando da história política 
deste grande brasileiro José Maria Eymael, raro exemplo de líder 
político nacional.
 São 27 anos da promulgação da Constituição Brasileira. 
São 27 anos da criação do Estado de Roraima e o nosso número, o 
número do PSDC, coincidentemente, é o número 27. Essa homenagem 
é justa e esse reconhecimento merecido. Parabéns Roraima, parabéns 
Presidente Eymael! 
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Anunciamos o 
pronunciamento do Deputado George Melo do PSDC/Roraima, autor 
da proposição que foi aprovada. E hoje estamos realizando este evento. 
 O Senhor Deputado George Melo – Quero cumprimentar 
o Presidente, Deputado Chagas, meu amigo e meu companheiro 
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todos os Deputados e Deputadas desta Casa Legislativa, que, com 
o carinho da sua presença, me recebem. Obrigado Deputadas e 
Deputados!
 Companheiros, seguindo pela ordem da Mesa, sem que 
isso registre a ordem de importância: companheiro Ivo Freire, líder 
das Alagoas; companheiro Rizadão, Presidente e Secretário-Geral da 
Executiva Nacional do PSDC; nossa Leila Lopes, Vice-Presidente 
Nacional do PSDC Mulher para a Região Norte; companheiro Eder, 
Deputado vibrante da Assembleia do Acre; companheiro Marílson, 
nosso Vereador de Natal, vice-Presidente do Rio Grande do Norte, 
Vice-Presidente da Região Nordeste, que esses dias me homenageou 
e me deu a honra de quando me referir ao Rio Grande Norte também 
poder dizer: “essa terra também é minha”; companheiro Edgar do Boi, 
lá de Rondônia, Vice-Presidente Nacional para a Região Norte.
 Neste momento, quando completamos 27 anos da nova 
Constituição Brasileira, me faz voltar algum tempo. 
 Darei aqui um testemunho de um momento histórico da 
constituinte, Presidente Chagas. Nós da Democracia Cristã éramos 
cinco Deputados Federais Constituintes e um Senador pelo Estado 
de Goiás e nós tínhamos um compromisso fechado; transformar 
Tocantins em Estado e o território de Roraima no Estado de Roraima. 
No cumprimento dessa missão, dessa determinação, logo no início 
da Constituinte, fui conversar com o Constituinte Mário Covas, 
líder do PMDB, que era o coordenador de formação das Comissões 
e a comissão que trataria do destino de Roraima e de Tocantins era 
a Comissão de Distribuição Territorial, para o nascimento desses 
Estados era fundamental que como relator fosse indicado um 
constituinte comprometido com a causa, e nessa missão fui falar com 
o Deputado Mário Covas. Isso foi logo no início da Constituinte, 
início de 87. E disse aquele grande líder Mário Covas: os povos de 
Roraima e Tocantins aspiram e anseiam por ver suas terras convertidas 
em Estado. Mas é fundamental para que essa conquista seja alcançada 
que um constituinte comprometido com esta causa fosse designado 
relator e indiquei o nome do nosso companheiro democrata cristão á 
época, Siqueira Campos do Tocantins e pedi então ao Mário Covas 
que o designasse relator, que entregasse a relatoria para a Democracia 
Cristã. Mário Covas, um homem correto, por volta do meio dia, me 
disse o seguinte: “Não, Deputado, eu aprecio muito a sua bancada da 
Democracia Cristã, mas já existem compromissos assumidos. Não é 
possível atender o seu pedido”. Então disse ao Mário Covas: “voltarei 
daqui algumas horas”. Eram cerca de três horas da tarde, voltei a falar 
com o Mário Covas. Ele me disse: “Deputado, é com pesar que vou 
repetir, não posso atender o seu pedido”. Voltei às 21 horas e a cena 
se repetiu. Voltei às 22hs e a resposta foi a mesma. Voltei à meia 
noite. Quando cheguei ao gabinete de Covas, ele levantou-se e disse 
o seguinte: “Constituinte Eymael, fale para a Democracia Cristã que 
ela tem a relatoria”. Ali nasceu Roraima, ali nasceu Tocantins. A partir 
daquele momento, pessoalmente, tive o compromisso e determinação 
de lutar com todas as minhas forças para que esses dois novos Estados 
surgissem: o Estado de Roraima e o Estado de Tocantins. E quero 
honra, neste momento, a figura de um homem desta terra, que junto 
comigo empenhou-se muito fortemente para que nós tivéssemos o 
Estado de Roraima. Refiro-me ao Constituinte Ottomar Pinto.
 Presidente Coronel Chagas, este momento em que recebo a 
honra de poder ter no peito e esculpida na alma a Medalha da Ordem 
do Mérito Legislativo concedida por esta Casa, vivo um dos momentos 
mais felizes da minha vida e um dos momentos de maior emoção. E 
compartilho essa honraria com todos os democratas cristãos brasileiros 
e todos os seus líderes.
 Não é a primeira vez que venho a Roraima, já estive aqui 
muitas vezes, inclusive há quatro anos quando recebi das mãos do 
Vereador George Melo o título de Cidadão de Boa Vista.
 Agora em 2014 novamente estive aqui ao lado dos nossos 
líderes de Roraima.
 Sou do Rio Grande do Sul, onde está o extremo sul do nosso 
País, o Chuí, e agora, hoje, vivo a presença no extremo Norte, que não 
é mais o Oiapoque, é o Caburaí.
 Tenho, às vezes, fisicamente, outras vezes em recordação, 
vivido as belezas de Roraima. O Monte Roraima, quem olhar de 
cima para o Monte Roraima vai ter a surpresa, a superfície do monte 
Roraima é quase o mapa do Brasil, é muito semelhante.
 O compromisso que Roraima dá com a importância da Força 
Aérea na Amazônia, o nosso monumento Xavante, o acervo arqueológico 
de Roraima, preciosidade, Pedra pintada, Pedra do Pingo! Quero dar 
uma atenção especial: às vezes erro na pronúncia. Presidente Roberto 
Lopes, se eu errar na pronúncia, me corrija, mas eu quero me referir à 

tão importantes com os seus trabalhos no passado. Eu quero deixar 
esse agradecimento da família PSDC de Roraima a sua pessoa. 
 O Senhor Mestre de Cerimônia Renato Barbosa – A 
comenda “Medalha da Ordem do Mérito Legislativo” foi instituída 
por meio do Decreto Legislativo nº 05/2006, de autoria da Mesa 
Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. É 
concedida a soberanos, Chefes de Estado e de Governo, políticos, 
magistrados, membros do Ministério Público, de Tribunais de Contas, 
da Defensoria Pública, militares, diplomatas e outras personalidades, 
pelos relevantes serviços vinculados ao cumprimento do interesse 
público.
 Faremos neste momento a leitura do perfil do homenageado.
 José Maria Eymael nasceu em Porto Alegre, Rio Grande 
do Sul, em 1939, casado, tem dois filhos, netos e bisnetos líder 
universitário, presidiu o Centro Acadêmico de São Tomás de Aquino 
da Faculdade de Filosofia da PUC do Rio Grande do Sul, e a federação 
de estudantes e universidades particulares do Rio Grande do Sul. No 
exercício dessas funções de direção, ordenou campanhas nacionais e 
regionais de grande alcance social, como a do mapeamento do livro 
didático. É graduado em Filosofia e Direito pela PUC do Rio Grande do 
Sul. Filiou-se ao Partido Democrata Cristão, PDC, em 1962, em Porto 
Alegre, militando na Juventude Democrata Cristã. Em 1986 elegeu-
se Deputado Federal Constituinte. Foi um dos 12 Parlamentares mais 
influentes do Congresso Nacional. Ao término dos trabalhos nacional 
constituinte, ficou entre os 15 constituintes, com o maior número de 
propostas aprovadas: 145. Reelegeu-se Deputado Federal em 1990. 
Em 1993 o PDC se fundiu ao PDS formando o PPR, fusão não aceita 
por Eymael, que, em busca de mais espaço político, sai do partido 
recém criado e dois anos depois, em 30 de março de 1995, funda o 
Partido Social Democrata Cristão, PSDC. Após fundar o PSDC, José 
Maria Eymael foi candidato à Presidência da República por quatro 
vezes: 1998, 2006, 2010 e 2014, percorrendo nessas campanhas todos 
os Estados brasileiros. Suas campanhas são baseadas no compromisso 
com a família, com a defesa de seus valores e o atendimento pleno de 
suas necessidades.
 Para dar início à solenidade de entrega da Comenda, 
anunciamos o Presidente desta Sessão Especial, Deputado Coronel 
Chagas. 
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – A Medalha da 
Ordem do Mérito Legislativo, grau Grande Mérito, é destinada 
a premiar as obras de grande relevo, em geral, praticadas por 
autoridades, considerando o compromisso, a defesa e a consagração 
dos ideais de justiça social. Por suas realizações e méritos, tornando-
se merecedor do especial reconhecimento da Assembleia Legislativa 
do Estado de Roraima, convido o Excelentíssimo Senhor José Maria 
Eymael, Presidente Nacional do Partido Social Democrata Cristão, 
PSDC, para receber a comenda. Para fazer a entrega da comenda, 
convido o Deputado George Melo do PSDC Roraima, um dos autores 
da indicação. 
 O Senhor Mestre de Cerimônia Renato Barbosa – Nós 
solicitamos aos Deputados e ao agraciado que retornem aos seus 
lugares na Mesa de honra. Os cumprimentos serão feitos após o 
término da cerimônia.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Para seu 
pronunciamento, convido o Excelentíssimo Senhor Presidente 
Nacional do Partido Social Democrata Cristão, José Maria Eymael. 
 O Senhor José Maria Eymael, Presidente do Partido 
Social Democrata Cristão/ PSDC – Senhor Presidente em exercício 
da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, Deputado Coronel 
Chagas; Deputado George Melo, autor da proposição juntamente com 
o Deputado Jalser Renier, Presidente desta Casa, saúdo e externo 
alegria e emoção.
 Presidente do PSDC do Estado de Roraima, Vice-Presidente 
Nacional da Democracia Cristã para as terras do norte, companheiro 
Alberto Lopes.
 Saúdo o Secretário de Estado da Gestão Estratégica de 
Administração, Senhor Frederico Bastos Linhares, neste evento 
representando a Senhora Governadora.
 Saúdo o Senhor Procurador-Geral de Contas do Estado, 
Senhor Paulo Sérgio Oliveira Souza, que também nos dá a honra de 
sua presença.
 Quero saudar as lideranças da Democracia Cristã que estão 
na Mesa e, ao citá-las e saudá-las, saúdo todos os nossos presidentes 
estaduais, dirigentes do PSDC do Estado de Roraima e de outros 
Estados que nos honram com suas presenças.
 Quero saudar o Deputado George Melo. Saúdo também 
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elegeu 05 Deputados Federais constituintes, eu por São Paulo, um 
companheiro no Rio e três em Goiás. Em 90 elegemos 22 Deputados 
Federais. O povo de São Paulo me elegeu e outros 21 no restante do 
Brasil. Nessa eleição elegemos dois senadores, somando com mais os 
dois que nós tínhamos, alcançamos 04 Senadores. Nas eleições 
municipais de 92, nós elegemos 211 prefeitos, mais de dois mil 
vereadores, mas só um ano depois se abateria sobre a democracia cristã 
a segunda tragédia. Uma decisão profundamente equivocada da direção 
nacional promoveu a fusão do PDC com o PDS, no dia 03 de abril de 93. 
Estava no meu segundo mandato, liderei a resistência. Na madrugada 
desse dia 03, bati na porta da residência de um Ministro do TSE com um 
mandato de segurança, tentando impedir a fusão, mas a fusão ocorreu e 
fiz questão de acompanhar a agonia da democracia cristã. Às nove horas 
da manhã, sentei-me na última fileira do plenário da Câmara dos 
Deputados para acompanhar a agonia da Democracia Cristã até o seu 
final. Nas medidas em que as horas passavam, cada vez era mais forte a 
sensação da perda. Às quinze horas, quando faltavam só duas horas para 
o término da convenção, peguei um pedaço de papel e nele escrevi o que 
a alma estava meditando. Nesse pedaço de papel escrevi, são três horas 
da tarde, e eu velo solitário, a também solitária agonia da Democracia 
Cristã. No passado foi a mão fria do regime militar que lhe cortou a 
existência, hoje são seus próprios dirigentes que lhes negam vida, 
quando teriam o poder de perpetuá-la. Mas, a Democracia Cristã que já 
renasceu uma vez, renascerá novamente e quando renascer, no próximo 
amanhã, será eterno. Só dois anos depois a Democracia Cristã renasceu, 
quando na noite de 30 de março de 1995, juntamente com 115 
fundadores, nós refundávamos a Democracia Cristã, ao fundarmos o 
Partido Social Democrata Cristã- PSDC. E este “s” que incluímos na 
antiga sigla tem a missão de enfatizar o nosso compromisso com a 
justiça social e a solidariedade. Hoje, aqueles 115 fundadores se 
transformaram em mais de 250 mil democratas cristãs. Estamos em 
todos os Estados brasileiros. Vamos disputar as eleições, agora dia 16, 
em mais de 2500 cidades. Este evento, esta reunião de líderes, esta festa 
democrática confirma o sonho dos fundadores: “quando ela voltar 
amanhã será eterna”. Eventos como esse são a garantia da eternidade da 
Democracia Cristã. O nosso compromisso é com o Brasil e ao servir ao 
país a Democracia Cristã tem servido a Roraima. Quando terminou a 
Assembléia Nacional Constituinte fiquei entre os 15 constituintes com 
maior número de propostas aprovadas, como interprete da Democracia 
Cristã. Por que a Democracia Cristã cresce? Ela cresce por quatro 
razões: a primeira delas é o nosso compromisso vertical com as famílias, 
compromisso na defesa dos valores das famílias, honra, caráter, 
dignidade, respeito aos mais velhos, atendimento pleno às suas 
necessidades, emprego, saúde, educação, segurança e moradia. A 
segunda razão do nosso crescimento é a nossa história. A nossa história 
é muito forte. Um partido que é destruído duas vezes não se dobra, não 
se curva, permanece leal aos seus ideais, aos seus princípios. A terceira 
razão é não pesar em 70 anos de existência nenhuma mácula. Não é que 
vez ou outra não aconteça, mas nós agimos imediatamente para extirpar 
o mal. A quarta razão do nosso crescimento é a nossa folha de serviço ao 
país. Vou numerar algumas dessas conquistas que são conquistas do 
povo de Roraima através da Democracia Cristã. Todos os avanços 
sociais dos trabalhadores, redução da jornada de trabalho de 48 para 44 
horas semanais, a proteção contra demissão sem justa causa, indenização 
compensatória sem prejuízo de outros direitos, aviso prévio proporcional 
ao tempo de serviço, no mínimo de 30 dias. Em todo o Brasil nenhum 
trabalhador será mandado embora sem justa causa, sem receber mais 
três dias por tempo de casa. Isso é Democracia Cristã! Direito do 
trabalhador ao laser. O poder público incentivará o laser como forma de 
promoção social. Quando defendi esta proposta, afirmei na tribuna: para 
nós da Democracia Cristã o trabalhador tem direito a viver a vida, a 
usufruir a vida e não a gastá-la na rotina de nascer, trabalhar e morrer. 
Incentivos para proteger o mercado de trabalho da mulher e aqui quero 
fazer um parêntese. Vejo aqui no plenário tantas mulheres. Para nós da 
Democracia Cristã as mulheres são a consciência dos partidos políticos 
porque a mulher é um ser íntegro, ela não se divide, a mulher não aceita 
que a gente combine uma coisa e depois faça outra. Parabéns, mulheres 
de Roraima! Tudo que esta na Constituição Federal que defende o 
contribuinte são propostas nossas, inclusive o inciso 4º do artigo 150 
que proíbe que tributo tenha efeito de confisco. Na proteção da família 
temos dois princípios constitucionais: um deles é que estabelece que lei 
federal estabelecerá os mecanismos de defesa da família contra agressão 
dos seus valores pelos meios de comunicação. Essa lei aprovada agora 
pelo Congresso Nacional e já sancionada pela Presidente da República, 
que dá direito a resposta, também tem seu fundamento neste princípio 
constitucional da Democracia Cristã do artigo 229, que estabelece o 

Orla Taumanã, que é aquela elevada à margem direita do Rio Branco. 
Alguns anos atrás, Presidente Chagas, nós tivemos uma reunião aqui em 
Boa Vista onde reunimos os líderes do Norte, foi sexta e sábado. Na 
sexta-feira, durante todo o dia, trabalhamos pesado, conjugação de 
inteligência, mas à noite fomos jantar em um restaurante a céu aberto, 
noite estrelada, ali na Orla Taumanã. Tínhamos terminado de jantar 
quando o companheiro me fez uma pergunta: Presidente, o que nós 
somos? Eu disse: Nós somos um partido que tem compromisso com a 
família, compromisso com a defesa dos valores da família, atendimento 
às necessidades da família. Nós somos um partido que temos uma 
história muito forte. O partido foi destruído duas vezes, mas não se 
afastou dos seus ideais, de seus compromissos. Mas, aí o companheiro 
falou: É verdade, somos isso, mas também somos outra coisa. Isso 
aconteceu lá na Orla Taumanã, então perguntei a ele: Então me diga o 
que somos? Nós somos uma onda e quando essa onda se move, todos 
nós nos movemos juntos. Chegará um momento em que essa onda 
chegará tão forte, que nada mais vai poder segurá-la. Isso foi ás margens 
do Rio Branco, há alguns anos atrás. Quero, também, aqui no Centro 
Cívico Joaquim Nabuco, na Assembleia Legislativa, dizer: Parabéns 
Roraima por suas belezas, sua história e por sua gente! Hoje, vivemos o 
ano 27 da nova Constituição Brasileira. Isso nos chama muita atenção 
porque o PSDC é 27, nosso número é 27 e 27 é do tamanho do Brasil. 
Qual tem sido a preocupação da democracia cristã ao longo se sua 
história? Nós completamos, este ano, 70 anos no Brasil. Vou fazer aqui 
um rápido registro histórico, como foi esta Caminhada. A democracia 
cristã, como filosofia política, como ideia, ela já existia na Europa desde 
o século XIX, a ideia de construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
Mas ela se transforma em partido político, pela primeira vez na história, 
em 1942, quando lá na Itália, um estadista italiano, Aucide de Gasperi, 
funda o PDC, Partido Democrata Cristão. Três anos depois, essa ideia 
também se transforma em um partido político na Alemanha. Konrad 
Adenauer funda a CDU – União Democrata Cristã, a mesma CDU da, 
hoje, Primeira-Ministra da Alemanha Ângela Merkel. Neste mesmo ano 
de 45, estava na Europa um grupo de brasileiros liderados pelo professor 
de direito da USP, Cesarino Júnior, um dos maiores nomes na área do 
direto social, hoje, direito do trabalho. E, no dia 09 de julho de 1945, no 
centro de São Paulo, no Teatro Municipal, Cesarino Júnior fundava, 
aqui no Brasil, o PDC – Partido Democrata Cristão. Na constituinte de 
46, só um ano depois de 45, nós já tínhamos dois constituintes: o 
Monsenhor Arruda Câmara e um radialista de São Paulo, Manoel Vitor. 
Em 48 assume o primeiro Vereador do PDC em São Paulo. Era um 
rapaz que tinha vindo do Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul e que 
mais tarde o Brasil o conheceria pelo nome de Jânio da Silva Quadros. 
Começa a trajetória pelo PDC. No início da década de 50, um rapaz 
entra na juventude democrata cristã, depois seria o Presidente da 
Juventude Democrata Cristã e mais na frente, em 62, Deputado Federal 
pelo PDC, José Richa, que seria um dos maiores nomes da política 
brasileira. Em 58, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tinha um 
rapaz alto, que era o motorista, o assessor e o Secretário do Arcebispo. 
Um dia o Arcebispo vira para esse rapaz e diz: Nelson, você tem jeito 
para política, porque você não entra na política. O Nelson acreditou no 
Arcebispo, se candidatou a Vereador em Santa Maria e, com 19 anos, se 
elegeu Vereador pelo PDC. Mais tarde, seria o Presidente da Câmara 
dos Deputados, Nelson Marchezan. Em 62, eu entro na história, quando 
me filio à Juventude Democrata Cristã, em Porto Alegre, no Rio Grande 
do Sul. Hoje eu tenho 53 anos de Democracia Cristã, a minha vida é a 
democracia cristã. Mas chega 65. Antes disso, ainda no Paraná, 
elegemos Nei Braga Governador do Paraná pelo PDC. Em 65, ocorre a 
primeira tragédia do PDC no Brasil. Foi o Ato Institucional nº 02 do 
regime militar, que extinguiu os 13 partidos de resistência. O Presidente 
Nacional do PDC, na época, já era o então Deputado Federal Franco 
Montoro, que tinha sido Ministro do Trabalho do Presidente Jango. 
Depois disso, a gente fica 20 anos, 20 longos anos fora do cenário 
político brasileiro. Durante todo o tempo, no bipartidarismo, Arena e 
MDB. Mas, em 85, um médico do Rio de Janeiro, Jorge Coelho de Sá, e 
um Advogado de Brasília, Oswaldo Gomes, refundam a PDC e aí 
descobrem que lá em São Paulo estava um antigo militante. Eu já era 
empresário, advogado em São Paulo. Sou convocado para organizar o 
partido em São Paulo e ser o seu candidato a prefeito da capital. 85 foi 
um momento mágico, primeira eleição direta nas capitais. Depois de 20 
anos de prefeitos nomeados e a direção nacional, então, determinou que 
eu fosse candidato a prefeito. Fui candidato a prefeito em 1985, 
disputando a prefeitura com Jânio Quadros, Eduardo Suplicy, Fernando 
Henrique Cardoso e outros grandes nomes da política brasileira. Lá em 
46, só um ano depois da fundação, o PDC elegia Deputados constituintes. 
A mesma coisa acontecia em 85. Só um ano depois da fundação, o PDC 
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Rodrigues (Membro), ausentes os Senhores Deputados Dhiego 
Coelho e Aurelina Medeiros (Membros) Abertura: Havendo 
“quorum” regimental, a Senhora Presidente, ao declarar aberta 
a Reunião, solicitou à Secretária desta Comissão proceder à 
leitura da Ata da Reunião anterior. Por Requerimento da Senhora 
Deputada Lenir Rodrigues foi dispensada à leitura, tendo em vista 
a distribuição de cópias, com antecedência, a todos os Membros da 
Comissão, para conhecimento do seu teor. Logo após, a Senhora 
Presidente colocou a Ata em discussão. Não havendo nenhuma 
retificação por parte dos membros, submeteu-a a votação, sendo 
aprovada por unanimidade pelos Senhores Membros da Comissão. 
Expediente: Não houve. Ordem do Dia: PL nº 037/2015, de autoria 
da Deputada Lenir Rodrigues, que, “Institui sobre a obrigatoriedade 
de exame de acuidade visual e auditiva nas escolas públicas e dá 
outras providências”, com Pedido de Vistas da autora tornando o 
Projeto de Lei autorizativo, devido à ausência do Relator Deputado 
Dhiego Coelho, e em virtude de seu relatório estar pronto, solicitou 
ao Senhor Deputado Oleno Matos, que fizesse a leitura do mesmo, 
como Relator “Adoc”, após a leitura do Relatório pela aprovação, 
conclamando aos nobres Pares a adoção da relatoria. A Senhora 
Presidente Deputada Angela Águida Portella, colocou o Projeto em 
discussão. Para discutir: Deputada Lenir Rodrigues (Membro da 
Comissão e autora do Projeto de Lei nº 037/2015) – Como autora 
do Projeto, defende a ação da acuidade visual nas escolas porque 
facilita a aprendizagem e o tratamento precoce, e muitas vezes se 
o Poder legislativo não dá a idéia, o Poder Executivo no dia a dia, 
com tantas coisas a serem feitas na Secretaria de Saúde e Educação, 
seria mais uma de muitas tarefas. Então, tem dito nesta Casa que 
a Secretaria de Educação possui Oftalmologista concursado, 
salientando ainda, acreditar que esta é uma tarefa a qual precisa ser 
resgatada e com certeza no futuro quanto tivermos a Comissão das 
Pessoas com Deficiência e Idoso, teremos uma Comissão que poderá 
estar acompanhando e cobrando, para que as nossas crianças não 
cheguem a contrair uma deficiência maior, porque se a gente descobre 
uma deficiência precocemente, há possibilidades de a pessoa ter uma 
melhor qualidade de vida com tratamento adequado e evitar que 
doenças mais graves e muitas vezes até uma deficiência visual total. 
Então, acredita que a relevância do projeto reside nisso e que, não 
possui impacto financeiro para o Executivo. Deputado Oleno Matos 
(Vice-Presidente da Comissão) – Falou concordar com o Projeto 
da Deputada Lenir, parabenizando a mesma pela brilhante iniciativa 
e é como ela mesma disse, mesmo sendo um projeto autorizativo 
praticamente não representa custo nenhum para o Governo, já que 
tem profissionais concursados não só na Secretaria de Educação, 
Deputada Lenir, mas também na Secretaria de Saúde, que podem 
firmar parcerias no sentido de que o projeto seja colocado em 
prática. Salientou ainda, ser de fundamental importância, pois tem 
conhecimento de inúmeras situações aqui expostas que são detectadas 
dentro da escola, e, que com a implantação deste projeto poderão ser 
evitadas no futuro. Deputada Angela Águida Portella (Presidente 
da Comissão) – Parabenizou a Deputada Lenir, lembrando que a 
mesma citou uma situação muito interessante, o Poder Executivo, 
assim como o Legislativo, não é detentor de todos os conhecimentos, 
mas tem uma situação que acha muito bonito no Poder Legislativo, que 
é a questão de representar a população, e, aqui nesta Casa Legislativa 
estamos abertos, por isso que é chamada Casa do Povo, para receber 
as pessoas e estar atento a todos os seguimentos da sociedade, então, 
disse ainda, ser sabedora da sua sensibilidade, por ser professora, 
por já ter vivenciado esta situação em sala de aula, reconhecer esta 
necessidade, e também tem a situação da Senhora ser Presidente da 
Comissão da Educação, onde, provavelmente deve ter surgido esta 
necessidade principalmente por receber estas demandas e é como a 
Senhora falou, não se pode esperar tudo do Poder Executivo e qual 
é a função do Poder Legislativo, senão, representar, propor, além de 
outras... Então, reafirmou apoiar sim este projeto e mais uma vez 
parabenizou a autora. Logo a seguir, colocou em votação o projeto, 
informando ser por meio de votação simbólica e, quem aprovasse 
o projeto, permanecesse sentado. Aprovado o Projeto de Lei nº 
037/2015, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues. Encerramento: 
Não havendo mais nada a tratar, agradeceu a presença de todos e, 
encerrou a reunião às onze horas e quatro minutos. E, para constar, 
eu, Josiane Salete Daubermann, Secretária, lavrei a presente Ata 
que, após lida e aprovada, será assinada pela Senhora Presidente e 
encaminhada à publicação.

Angela Águida Portella
Presidente da Comissão.

seguinte: os pais têm o direito de criar e educar seus filhos e os filhos 
maiores tem o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou 
enfermidade. Quando os pais são jovens, as crianças ainda pequenas, 
aquela atenção toda, a escola, o vestuário, a saúde, mas o tempo passa, 
aquele homem moço, tão vigoroso, o tempo faz de lis; a mulher  moça 
permanece bonita sempre, mas o tempo também faz de lis. Então, chega 
a hora da menina que transformou-se em mulher chegar perto do pai, da 
mãe, do menino que transformou-se em homem, abrir os braços para 
abarcar os pais. Isso é Democracia Cristã! Hoje os super salários estão 
sendo cortados porque colocamos essa possibilidade na Constituição. 
Hoje no Brasil, como em Roraima, temos milhões de produtores rurais 
que não pagam imposto sobre a terra porque colocamos isso na 
Constituição Brasileira. Roraima tem uma vocação extraordinária para 
o turismo e foi pensando em Roraima que fomos os autores do artigo 
180 da Constituição que estabelece a obrigação da União, Estados e 
Municípios promoverem e incentivarem o turismo como fator de 
desenvolvimento econômico e social. Não é o poder de fazer, é uma 
obrigação fazer. Quero registrar o momento mais forte da Assembleia 
Nacional Constituinte, quando um grupo pequeno de constituintes 
queria tirar o nome de Deus da Constituição e foi a Democracia Cristã 
que seguramente, interpretando o sentimento do povo de Roraima, que 
ergueu a sua voz para derrotar a proposta. Fui à tribuna, olhei os colegas 
constituintes e com palavras muito simples defendi a permanência do 
nome de Deus na Constituição do nosso país. Disse aos constituintes 
que pretensiosos seremos nós de abdicar e esquecer as promessas do 
próprio Cristo quando nos disse: quando dois ou mais se reunirem em 
meu nome, ali estarei, ou quando diz: pedi e receberei. Quando terminei 
de falar se fez um longo silêncio. Depois um constituinte se levantou, 
depois outro, todos se levantaram menos aquele pequeno grupo que 
queria tirar o nome de Deus da Constituição. Daí começaram aplausos 
que não terminavam mais. Quando pensávamos que ia terminar, começa 
de novo e cada vez mais forte. Não era a mim que aplaudiam, aplaudiam 
a permanência do nome de Deus na Constituição do nosso país 
abençoando as famílias brasileiras. A emoção praticamente me impede 
de continuar falando, mas, ao final, quero prestar uma homenagem ao 
povo de Roraima e quero prestá-la cantando em palavras uma parte do 
Hino de Roraima: “nós queremos te ver poderoso, lindo berço, rincão 
Pacaraima, teu destino será grandioso, nós te amamos querido Roraima”. 
Obrigado.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Nós agradecemos 
as belas palavras do Senhor José Maria Eymael com certeza, tem 
muitas histórias que ele foi testemunha ou protagonista da história 
política do nosso país e também dos Estados de Roraima, Tocantins e 
Amapá, dando uma grande contribuição para todos nós. 
 Antes de encerrar, gostaria de informar que recebemos uma 
notícia, agora há pouco, que a Justiça Federal acabou de deferir a 
ação protocolada pela Assembleia Legislativa, através do PROCON 
Assembleia, para que se abstenha de aumentar a energia elétrica 
em nosso Estado até a decisão do mérito. Esta de parabéns toda a 
Assembleia e o povo de Roraima, vamos trabalhar para vencermos no 
mérito também.
 Quero agradecer a presença de todos que abrilhantaram este 
evento.
 E, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a 
Sessão e convoco outra para o dia 01 de dezembro, à hora regimental.
 Registraram a presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Guerra, Coronel Chagas, 
Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, George Melo, Izaías Maia, 
Jorge Everton, Masamy Eda, Naldo da Loteria, Odilon Filho, 
Oleno Matos, Soldado Sampaio e Zé Galeto. 
Ata Sucinta Aprovada em: 01/12/2015

DAS COMISSÕES
ATA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA FAMÍLIA, 
DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO IDOSO 
E DE AÇÃO SOCIAL, REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO 
DE 2015.
Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, 
às dez horas e cinquenta minutos, no Plenário Deputada Noêmia 
Bastos Amazonas, nesta Casa Parlamentar, sito à Praça do Centro 
Cívico, 202, reuniu-se, extraordinariamente a Comissão de Defesa 
dos Direitos da Família, da Mulher, da Criança, do Adolescente e 
do Idoso e de Ação Social, sob a Presidência da Senhora Deputada 
Angela Águida Portella (Presidente da Comissão), com a presença 
dos Senhores Deputados Oleno Matos (Vice-Presidente) e Lenir 
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