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Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final
George Melo (PSDC) -  Presidente
Jorge Everton (PMDB) -  Vice-Presidente
Coronel Chagas (PRTB) Membro
Lenir Rodrigues (PPS) -  Membro
Brito Bezerra (PP) - Membro
Aurelina Medeiros (PSDB) - Membro
Oleno Matos (PDT) - Membro

Comissão de Administração, Segurança e 
serviços públicos
Jorge Everton (PMDB) - Presidente
Soldado Sampaio (PC do B) - Vice-Presidente
Lenir Rodrigues  (PPS) - Membro
Coronel Chagas (PRTB) - Membro
Odilon Filho  (PEN) - Membro

Comissão de Ética Parlamentar 
Marcelo Cabral (PMDB) - Presidente
Mecias de Jesus  (PRB) - Vice-Presidente
George Melo  (PSDC) - Membro
Zé Galeto (PRP) - Membro
Izaias Maia (PRB) - Membro
Suplentes:
1º – Chico Guerra (PROS)
2º – Oleno Matos (PDT)

Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, 
Tributação  e Controle
Coronel Chagas (PRTB) - Presidente
Marcelo Cabral (PMDB) - Vice-Presidente
Jânio Xingú (PSL) - Membro
Aurelina Medeiros (PSDB) - Membro
Izaias Maia (PRB) - Membro
Diego Coelho (PSL) - Membro
Soldado Sampaio (PC do B) - Membro

Comissão de Educação, Cultura, Desportos e Saúde
Lenir Rodrigues (PPS) - Presidente
Evangelista Siqueira (PT) - Vice-Presidente
Masamy Eda (PMDB) - Membro
Chico Mozart  (PRP) - Membro
Mecias de Jesus (PRB) - Membro

Comissão de Defesa do Consumidor
Chico Mozart (PRP) - Presidente
Valdenir Ferreira (PV) - Vice-Presidente
Mecias de Jesus (PRB) - Membro
Coronel Chagas (PRTB) - Membro
Evangelista Siqueira(PT)  - Membro

Comissão de Defesa dos Direitos da Família, da Mulher, 
da Criança, do Adolescente e do Idoso e de Ação Social
Ângela Águida Portella  (PSC) - Presidente
Oleno Matos (PDT) - Vice-Presidente
Aurelina Medeiros (PSDB) - Membro
Lenir Rodrigues (PPS) - Membro
Dhiego Coelho (PSL) - Membro

Comissão de Agricultura Pecuária e Política Rural 
Zé Galeto (PRP) - Presidente
Aurelina Medeiros (PSDB) - Vice-Presidente
Marcelo Cabral (PMDB) - Membro
Ângela Águida Portella (PSC) - Membro
Gabriel Picanço (PRB) - Membro

Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 
Minorias 
Chico Guerra (PROS) - Presidente
Izaias Maia (PRB) - Vice-Presidente
Dhiego Coelho (PSL) - Membro
Soldado Sampaio (PC do B) - Membro
Francisco Mozart (PRP) - Membro

Comissão de Terras, Colonização e Assuntos Indígenas 
Mecias de Jesus (PRB) - Presidente
Jânio Xingu (PSL) - Vice-Presidente
Marcelo Cabral (PMDB) - Membro
Naldo da Loteria (PSB) - Membro
Aurelina Medeiros (PSDB) - Membro

Comissão de Indústria, Comércio e Turismo
Brito Bezerra (PP) - Presidente
Valdenir Ferreira (PV) - Vice-Presidente
Jânio Xingu (PSL) - Membro
Zé Galeto (PRP) - Membro
Izaias Maia (PRB) - Membro
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Masamy Eda (PMDB) - Presidente
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Oleno Matos  (PDT) - Membro
Ângela Águida Portella (PSC) - Membro
Naldo da Loteria (PSB) - Membro

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Gabriel Picanço (PRB) - Presidente
Masamy Eda (PMDB) - Vice-Presidente
George Melo (PSDC) - Membro
Jânio Xingu (PSL) - Membro
Mecias de Jesus  (PRB) - Membro

Comissão de Ciência, Tecnologia, Relações 
Fronteiriças e Mercosul
Dhiego Coelho (PSL) - Presidente
Chico Guerra (PROS) - Vice-Presidente  
Jorge Everton (PMDB) - Membro
Odilon Filho (PEN) - Membro
Soldado Sampaio (PC do B) - Membro
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ATOS ADMINISTRATIVOS
DA PRESIDÊNCIA - EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO
PROCESSO N.º: 094/ALE/2013
OBJETO: - PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 
31/12/2016
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA
CNPJ: 34.808.220/0001-68
CONTRATADA: CA S. S. S. REPRESENTAÇÃO E PRODUÇÃO 
LTDA – ME
CNPJ: 15.666.948/0001-58
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01001.0103101.2011/339039-101
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores
DATA DA ASSINATURA: 22/12/2015
VIGÊNCIA: 01/01/2016 à 31/12/2016 
PELA CONTRATANTE: Deputado JALSER RENIER PADILHA
PELA CONTRATADA: ANTONIO CARNEIRO DA COSTA

Boa Vista-RR, 22 de dezembro de 2015
GLAUCINEIDE FERREIRA DA SILVA

Superintendente Administrativa

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 0352/2015-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 APROVAR ESCALAS DE FÉRIAS, dos servidores da 

Assembléia Legislativa do Estado de Roraima, referentes ao mês de Janeiro 
de 2016, conforme relação anexa: 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio Antônio Martins, 21 de dezembro de 2015.

 Deputado Jalser Renier Padilha
Presidente 

Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra
1º Secretário

Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário

Anexo a Resolução n° 0352/2015 – DGP

MAT NOME DIAS EXERCÍCIO INÍCIO TÉRMINO

16355 GLAUCINEIDE FERREIRA DA 
SILVA 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

16288 GLEISSON VITORIA DA SILVA 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

16375 GLENYA MARIA DUTRA DE 
ARAUJO 30 2016 15/01/2016 13/02/2016

14610 GUILHERME DA MATÁ JOSÉ 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

12252 HALYSON DAVID BEZERRA 
SANTOS 30 2015 04/01/2016 02/02/2016

12494 HERONITA SILVA MESQUITA 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

16760 HILDO LOPES DE LIMA 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

14584 HILDO NASCIMENTO CONCEICAO 30 2015 04/01/2016 02/02/2016

9765 IGEANE SOUSA MARQUES 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

16786 ISLANIA MARIA RIBEIRO 30 2016 11/01/2016 09/02/2016

15164 ITAMAR MENEZES 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

14585 IZABELA CRISTINA MACEDO 
MARQUES 15 2015 06/01/2016 20/01/2016

14589 JAIRON FERREIRA BARBOSA 30 2015 04/01/2016 02/02/2016

12300 JANAINA AMALIA FERREIRA 
TEIXEIRA 30 2015 04/01/2016 02/02/2016

10739 JAQUELINE NERIS DE CARVALHO 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

14587 JARDEL SOUZA SILVA 30 2015 04/01/2016 02/02/2016

16709 JARLANNE DA SILVA LEITE 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

16360 JERRY LAINE RODRIGUES DE 
MATOS 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

15937 JESSICA RAYANA DA SILVA 30 2015 11/01/2016 09/02/2016

12301 JOÃO ALVES PEREIRA 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

16793 JOAO DE CARVALHO 30 2016 07/01/2016 05/02/2016

15812 JONAS EDUARDO COLETTO 
TRACHYNSKI 30 2015 04/01/2016 02/02/2016

14268 JOSÉ FERREIRA DA SILVA JÚNIOR 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

16423 JOSE OSMAR LOPES DA SILVA 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

11143 JOSIANE SALETE DAUBERMANN 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

9198 JOSIRAN SILVA CRUZ 30 2015 04/01/2016 04/02/2016

11555 KARINE PATRICE DA SILVA 
ALMEIDA 30 2015 04/01/2016 02/02/2016

13292 KARLA GLEICE RENDEIRO 
ALVARENGA 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

16808 KATIA DOS SANTOS LIMA 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

16480 KEITYANE SOUZA COELHO 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

16380 KILME FEITOSA NOBRE 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

13202 KLICYA DE MELO ALBUQUERQUE 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

12182 LANA JÉSSICA CONCEIÇÃO LEITE 
DE BRITO 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

14446 LARAH YASMIN MATTE BATISTA 30 2015 04/01/2016 02/02/2016

13401 LÍLYAN MAGALHÃES DA SILVA 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

7127 LOURIVAL DA SILVA PEREIRA 30 2014 04/01/2016 02/02/2016

11574 LUCAS BATISTA JONES 30 2014 04/01/2016 02/02/2016

19 LUCINEIDE COUTINHO DE 
QUEIROZ 15 2015 15/01/2016 29/01/2016

16435 LYNA BEZERRA TRINDADE 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

13705 MANOEL JÚNIOR RODRIGUES 
MARTINS 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

17279 MANOEL ROQUE 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

14 MARA CRISTINA EDUARDO 
XAVIER COELHO 10 2016 04/01/2016 13/01/2016

16716 MARALICE PEREIRA DOS 
PRAZERES 10 2016 04/01/2016 13/01/2016

7951 MARCELO JARDIM BONFIM 30 2014 04/01/2016 02/02/2016

16794 MARCIA BRITO WANDERLEY 30 2016 11/01/2016 09/02/2016

14594 MARCOS HERACLITO FERREIRA 
RODRIGUES 30 2015 04/01/2016 02/02/2016

16376 MARIA DAS GRACAS CARVALHO 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

1137 MARIA DAS GRACAS DE 
OLIVEIRA BORREL 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

13 MARIA ELIANE GOMES LEITE 30 2015 29/01/2016 27/02/2016

12485 MARIA FRANCISCA DE FARIA Q. 
CASTRO 30 2015 04/01/2016 02/02/2016

9318 MARIA NEUSA LEAL COSTA 30 2016 05/01/2016 03/02/2016

15136 MARIANA FREIRE DE ALMEIDA 30 2015 04/01/2016 02/02/2016

1031 MARIZE GRANGEIRO QUIRINO 30 2015 04/01/2016 02/02/2016

12433 MARTA JULIANA DOS PRAZERES 
DA SILVA 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

13517 MIRLENE CÁSSIA MENDES 
NUNES 30 2015 04/01/2016 02/02/2016

16223 NADSON MAGALHAES CARNEIRO 30 2015 04/01/2016 02/02/2016

16287 NATANAEL FELIPE DE OLIVEIRA 
JUNIOR 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

16297 NAYHANA PAULINA KRONBAUER 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

1035 NECINALDO SILVA DOS SANTOS 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

10477 NILTON CEZAR DE SOUSA 30 2014 04/01/2016 02/02/2016

16799 NIURA CARDOSO DE SOUZA 10 2016 04/01/2016 13/01/2016

13767 ORLANDO SOUSA CARNEIRO 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

9133 PATROCINIO CRISTIAN CESAR 30 2016 11/01/2016 09/02/2016

16800 PAULO ROBERTO SALVIANO DE 
MEDEIROS 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

9902 PAULO RODRIGUES 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

16410 PRISCILA FERNANDES ABREU 30 2015 04/01/2016 02/02/2016

14598 RAFAEL GOMES COSTA 30 2015 04/01/2016 02/02/2016

12507 RAFAELLE COSTA DA SILVA 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

16889 RAIMUNDA ALVES RAMOS 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

16762 RAIMUNDO NONATO VIANA DE 
AMORIM 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

16377 RENATO OLIVEIRA DO VALE 30 2016 04/01/2016 03/02/2016
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Regimento Interno deste Poder resolvem:
Art. 1° Ficam designados como membros da Comissão 

Permanente de Defesa da Família, da Criança, do Adolescente e de Ação 
Social desta Casa Legislativa, para o biênio 2016-2017, os seguintes 
Parlamentares:

a) Deputado Oleno Matos — PDT;
b) Deputado Evangelista Siqueira — PT;
c) Deputado Naldo da Loteria — PSB;
d) Deputada Chico Mozart — PRP;
e) Deputado Zé Galeto — PRP.

Palácio Antônio Martins, 22 de dezembro de 2015.
Dep JALSER RENIER

Presidente
Dep. NALDO DA LOTERIA

1º Secretário
Dep. MARCELO CABRAL

2º Secretário

REQUERIMENTO

REQUERIMENTO Nº 101/2015
Excelentíssimo Senhor
Deputado JALSER RENIER
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
Senhor Presidente,

Os Deputados que a este subscrevem, em conformidade com o 
art. 196, incisos II, XIII e XVII, e alínea “f’ do art. 248, todos do Regimento 
Interno. requerem de Vossa Excelência realização de sessão extraordinária 
no dia 21 de dezembro do corrente ano, às 15h, para discussão e votação, 
em turno único e/ou em primeiro turno, das proposições legislativas cujas 
ementas encontram-se anexas ao presente instrumento e cuja autoria é de 
Parlamentares, do Poder Executivo Estadual, do Tribunal de Justiça e do 
Tribunal de Contas, sem ônus para este Poder.

Sala das Sessões, 21 de dezembro de 2015.
Deputados

OFÍCIOS RECEBIDOS

OF./G 14 S/N/2015.
Palácio Antônio Martins, 21 de dezembro de 2015.

Ao Excelentíssimo
DEP. JALSER RENIER
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, cordialmente, informo Vossa Excelência que os 
Deputados Angela Águida e Dhiego Coelho não mais fazem parte deste 
bloco parlamentar.
Dessa forma, solicito a Vossa Excelência, nos termos do art. 51 e seus §§ 
do Regimento Interno, as providências necessárias a substituição de ambos 
nas Comissões Permanentes, cujas vagas  são reservadas a este bloco, pelos 
Deputados Naldo da Loteria e Zé Galeto.
Por último, indico para nomeação imediata o Deputado Naldo da Loteria 
para compor a Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação 
e Controle na qualidade de Membro Permanente.
Atenciosamente,

Deputado GEORGE MELO
Líder do Bloco G14

MENSAGEM GOVERNAMENTAL

MENSAGEM GOVERNAMENTAL N° 061 
DE 15 DE DEZ MERO DE 2015.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA E EXCELENTÍSSIMOS 
SENHORES DEPUTADOS E SENHORAS DEPUTADAS 
ESTADUAIS
 Comunico a Vossas Excelências que, nos termos da segunda 
parte do inciso V, do art. 62, da Constituição Estadual, veto parcialmente o 
Projeto de Lei n° 014/15 que “Autoriza a criação do Programa Estadual de 
Saúde Móvel do coração e dá outras providências -. conforme explicitado 
nas razões que seguem:

RAZÕES DO VETO
O Projeto de Lei, em epígrafe, encontra-se eivado de vícios. Da 

análise dos artigos 3” e 4° do Projeto de Lei n° 014/15, extrai-se a afetação 
na estrutura interna e no conjunto de atribuições de órgãos estaduais 

16837 RENATO SANTOS BARBOSA 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

12511 RICARDO COLARES FILGUEIRAS 30 2016 18/01/2016 16/02/2016

9701 RICARDO GOMES DOS SANTOS 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

16284 ROBERTA MARIA PINHEIRO 
FONSECA 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

16413 RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS 15 2016 04/01/2016 18/01/2016

12476 SHIRLEIDE DA SILVA 
VASCONCELOS 30 2015 04/01/2016 02/02/2016

9129 SHYRLAYNE DE FÁTIMA 
RODRIGUES DOS SANTOS 30 2014 04/01/2016 02/02/2016

16804 SILVIA MARIA MACEDO COELHO 30 2016 05/01/2016 03/02/2016

16434 SIMONE ALVES MONTEIRO 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

14267 SUELEN DAYANA MOURA 
REOLON 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

12762 TELMARCIO DE SOUZA SANTOS 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

16383 VAGNER HERMES NASCIMENTO 
COSTA 30 2016 04/01/2016 03/02/2016

16824 VALNEIA DA SILVA GUTIERRE 30 2016 11/01/2016 09/02/2016

15262 VANDA CASTRO CIDADE 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

16226 VANDERLEIA FERREIRA 30 2015 04/01/2016 02/02/2016

11751 VANIA PEREIRA DE OLIVEIRA 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

14611 VIVIAN NINA NUNES 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

15778 WALKER SALES SILVA JACINTO 15 2016 18/01/2016 01/02/2016

14601 WANDERSON MARUAI MESQUITA 30 2015 04/01/2016 02/02/2016

16285 WILSA CARLA ROIZ SOUZA 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

9068 WILSON FERNANDO BARBOSA 
DE MELO 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

16697 WINGLIO STUART REGO 30 2016 04/01/2016 02/02/2016

GERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO GERAL

ERRATA
 RETIFICAMOS na seção SUMÁRIO – publicado no Diário 
da Assembleia, edição nº2152 de 14 de outubro de 2015:
 Onde se lê: Resoluções 280 a 202/2015-DGP
 Leia-se: Resoluções 280 a 282/2015-DGP
                                Palácio Antônio Martins, 22 de dezembro de 2015.

Danielly Vanderlei de Morais.
Gerente de Documentação Geral.

ATOS LEGISLATIVOS
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 015 
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015

Dispõe sobre alteração da Lei 
Complementar Estadual n° 227, de 
04 de agosto de 2014, e dá outras 
providências.

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

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

Governadora do Estado de Roraima
Obs.: Projeto de Lei Complementar encaminhado para esta Casa de 
Leis através do Ofício 302/2015 — Gabinete da Presidência/TJRR de 
18/12/2015, e lido em Sessão Plenária em 22/12/2015.

RESOLUÇÃO DA MESA

RESOLUÇÃO N° 052 /15
Designa os Membros da Comissão 
Permanente da Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima 
Biênio 2016/2017.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE  RORAIMA, no uso de suas atribuições legais, de 
conformidade com o art. 23, VI, “j”, c/c arts. 30, 34 e 110, III, todos do 
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e da bomba d’água que está obsoleta; Indicação s/nº, de 11/12/15, do 
Deputado Evangelista Siqueira ao Governo do Estado, solicitando a 
construção de uma subestação de energia elétrica para atender as 
instalações e funcionamento das centrais de ar da Escola Estadual 
Tereza Teodoro de Oliveira, localizada na sede do município de 
Caroebe; Indicação s/nº, de 11/12/15, do Deputado Evangelista 
Siqueira ao Governo do Estado, solicitando a construção de quadra 
poliesportiva nas dependências da Escola Estadual Clóvis Nova da 
Costa, para atender aos alunos e o corpo docente na prática de esportes 
e exercícios físicos; Indicação s/nº de 11/12/15, do Deputado 
Evangelista Siqueira ao Governo do Estado, solicitando a construção 
de quadra poliesportiva nas dependências da Escola Estadual Professor 
Vidal da Penha Ferreira, no distrito de Entre Rios, Município de 
Caroebe - RR, para atender aos alunos e o corpo docente na prática de 
esportes e exercícios físicos; Indicação s/nº de 16/12/15, da Deputada 
Lenir Rodrigues ao Governo do Estado, solicitando a instituição da 
Ação Ronda Maria da Penha no âmbito da Polícia Militar do Estado de 
Roraima; Requerimento s/nº de 04/11/15, da Deputada Aurelina 
Medeiros – Presidente da Comissão Especial Externa, criada nos 
termos da Resolução nº 042/15, solicitando prorrogação de prazo para 
funcionamento por igual período; Requerimento s/nº de 15/12/15, do 
Deputado Marcelo Cabral – Presidente da Comissão Especial Externa 
criada nos termos da Resolução nº 040/15, solicitando prorrogação de 
prazo para funcionamento por igual período; Memorando nº 060, de 
16/12/15, do Deputado Brito Bezerra – Líder do Governo, solicitando 
retorno de tramitação de Proposições que se encontram na Consultoria 
Jurídica desta Casa de Leis com os devidos prazos expirados. 
RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO: Mensagem Governamental 
nº 062, de 16/12/15, comunicando Veto total ao Projeto de Lei nº 
039/15, que “cria o Programa de Apoio Médico-Terapêutico e 
Educacional aos Portadores de Deficiência Auditiva Profunda, e dá 
outras providências”. DIVERSO: Ofício nº 291, de 15/12/15, da 
Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento, informando 
sobre o Convênio nº 020/15, entre o Governo do Estado de Roraima e 
a Liga de Futebol Amador da LIFAJC, celebrado em 31/07/15; Projeto 
de Lei Complementar nº 014/15, que “altera e acresce dispositivos 
normativos à Lei Complementar nº 239, de 15 de setembro de 2011, 
que dispõe sobre a instituição da Fundação Rio Branco de Educação, 
Rádio e Televisão – FUNDALEGIS, vinculada à Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima e dá outras providências”. GRANDE 
EXPEDIENTE: O Senhor Deputado Izaías Maia mais uma vez falou 
sobre a situação crítica que as pessoas estão enfrentando por causa da 
estiagem. Informou que a Defesa Civil teria mapeado a região, mas 
nada fora feito, até o momento, para minimizar o problema. Após, 
disse ter solicitado em seu programa de televisão que o Secretário de 
Saúde resolva a situação do lixo que se encontra acumulado no HGR, 
já que a empresa terceirizada não está realizando a coleta por falta de 
pagamento. Prosseguindo, mencionou a falta de medicamento e 
materiais básicos no Hospital Cosme e Silva, causa de transtornos aos 
usuários daquela unidade de saúde, para onde solicitou uma visita da 
Comissão de Saúde deste Poder, a fim de cobrar das autoridades 
competentes providências imediatas. Para o Deputado, ao invés de 
investirem em praças, deveriam investir em unidades básicas de saúde, 
evitando-se superlotação no atendimento do HGR ou Hospital da 
Criança. Teceu críticas ao fato de os governantes estarem preocupados 
com a beleza e esquecerem a Saúde, Educação e Segurança, que são as 
três pilastras do desenvolvimento. Em seguida, solicitou do Governo 
do Estado maior atenção à Ronda nos Bairros,                                                                                                                                         
    que agora conta com apenas seis viaturas das sessenta e cinco do 
início do projeto, o que estaria favorecendo o crescimento da 
criminalidade em todos os bairros da capital. Finalizou conclamando a 
classe política a se unir em prol do desenvolvimento do Estado. O 
Senhor Deputado Coronel Chagas iniciou apelando aos seus Pares 
que construa, antes do recesso parlamentar, uma pauta de votações 
com todos os projetos que necessitam de deliberação. Segundo o 
Parlamentar, tramitam nesta Casa projetos relevantes para o 
desenvolvimento do Estado, os quais seriam de autoria do Poder 
Executivo, do Tribunal de Contas e do Poder Judiciário, além daqueles 
de autoria parlamentar. Continuando, informou que a Comissão Mista 
de Orçamento irá se reunir na próxima segunda-feira, às nove horas, 
para finalizar os ajustes da LOA. Após, ressaltou a importância de 
votar os projetos pendentes antes da votação do orçamento, por se 
tratar de matérias de interesse da sociedade roraimense. Finalizou 
manifestando satisfação com o retorno do programa Polícia 
Comunitária, que tem por objetivo criar associação dentro dos bairros 
para tratar sobre segurança local. ORDEM DO DIA: O Senhor 

responsáveis pela promoção da saúde pública, já que impõe a aquisição de 
estrutura móvel que deverá percorrer bairros e municípios, e ainda, indica o 
conjunto de profissionais que deverão compor a estrutura dos atendimentos 
a serem realizados na comunidade.

Inobstante ser possível, ah inicio. a regulamentação da matéria 
pelos entes federados, na hipótese em discussão, de iniciativa parlamentar, 
constata-se que o projeto apresenta vício de iniciativa, na medida em que 
cria obrigações para os órgãos do Poder Executivo, interferindo em sua 
organização e funcionamento, além de trazer aumento de despesa.

Em regra, os membros da Assembleia Legislativa podem 
legislar sobre todos os assuntos de interesse do Estado (artigo 41, capuz, 
da Constituição Estadual), mas há certos temas cuja disciplina normativa 
foi confiada ao Executivo, no que tange à prerrogativa de iniciar o processo 
legislativo, entre os quais a criação de atribuições das Secretarias de 
Estado, de órgãos e de entidades da administração pública (artigo 63, V, 
da Constituição Estadual), ainda mais quando acarreta aumento de despesa 
para a Administração.

Note que. o que se admite na iniciativa parlamentar é a criação 
de procedimentos e o estabelecimento de diretrizes a serem observados 
pelo Poder Executivo, e não o delineamento de questões que incidirão 
na estrutura e organização da Administração Pública, como prevê os 
mencionados artigos.

Nesse sentido, o presente Projeto resulta na interferência 
da organização da administração, culminando, pois, em vício de 
inconstitucionalidade, por violação a competência privativa do Chefe do 
Poder Executivo, já que o presente impõe a aquisição de estrutura móvel, 
e ainda, indica o conjunto de profissionais que deverão compor a estrutura 
dos atendimentos a serem realizados na comunidade.

Outrossim, as normas ora questionadas, apesar de conter 
proposta louvável, encontram-se eivado de vício ao abordar questões que 
deveriam constar de atos próprios da Administração Pública, por meio de 
portarias das Secretarias de Estado, ou decreto regulamentar.

Ao prescrever detalhes relativos ao meio de transporte que 
comportará a prestação de serviços, bem assim a definição dos equipamentos 
a serem utilizados, bem como define os profissionais que atuarão, acaba por 
adentrar indevidamente na própria execução do ato normativo, o que se 
faz incompatível com a atividade estritamente legislativa, que, por sua vez, 
deve ater-se à generalidade e abstração de seus atos.

Com efeito, a propositura se apresenta inconstitucional por 
violação ao princípio da Separação dos Poderes inscrito no artigo 2”, da 
Constituição da República e no artigo 2°, capta, da Constituição Estadual.

Diante dos fundamentos de ordem jurídico-constitucionais 
acima indicados, veto o artigo 3°, caput e parágrafo único, e ainda, o art. 
4”, capta e parágrafo único, ambos do Projeto de Lei n” 014/2015, que 
“Autoriza a criação do Programa Estadual de Saúde Afável do coração e 
dá outras providências”. Quanto aos demais dispositivos, manifesto pela 
sua sanção.

Palácio Senador Hélio Campos/RR, 15 de dezembro de 2015.
SUELY CAMPOS

Governadora do Estado de Roraima

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA
ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA QUADRINGENTÉSIMA 
SEXAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
QUINQUAGÉSIMO PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA 
LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DE RORAIMA. 
Às nove horas do dia dezessete de dezembro de dois mil e quinze, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
quadringentésima sexagésima sétima 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, Deputado Jalser Renier, declarou aberta a Sessão 
solicitando ao Senhor Segundo-Secretário, Deputado Izaías Maia, 
que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, a qual foi lida e 
aprovada na íntegra. Em seguida, solicitou ao Senhor Primeiro-
Secretário, Deputado Coronel Chagas, proceder à leitura do 
Expediente. RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: Indicação s/nº, de 
11/12/15, do Deputado Evangelista Siqueira ao Governo do Estado, 
solicitando a construção/recuperação de uma ponte na Vicinal 34, 
sobre o rio Caroebe, município de Caroebe; Indicação s/nº, de 
11/12/15, do Deputado Evangelista Siqueira ao Governo do Estado, 
solicitando o redimensionamento de rede elétrica da Escola Estadual 
Clóvis Nova da Costa e substituição da rede de abastecimento de água 
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 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 DO PODER EXECUTIVO: 
 Ofício nº 1893/15, de 23/11/15, da Secretária-Chefe Adjunta 
da Casa Civil, em atenção ao OF./PRES./SL/Nº174/15, encaminhando, 
anexa, cópia do Ofício nº 3806, de 18/11/15, oriundo da Secretaria de 
Estado da Saúde – SESAU. 
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS: 
 Indicação s/nº, de 24/11/15, do Deputado Zé Galeto ao 
Governo do Estado para reconstrução das pontes de madeira sobre o 
Igarapé Matias, localizado na Vicinal 05 do Município de Iracema; 
 Indicação s/nº, de 24/11/15, do Deputado Jorge Everton ao 
Governo do Estado para providenciar ações que objetivem restabelecer 
e resguardar a segurança nos bairros União, Santa Tereza, Asa Branca, 
Alvorada, Cauamé, Senador Hélio Campos, Pintolândia, Professora 
Araceli Souto Maior, Tancredo Neves, Cidade Satélite, Santa Luzia, 
Buritis e Equatorial; 
 Memorando nº 094/15, de 24/11/15, do Deputado Jânio 
Xingú, solicitando, em caráter de urgência, criação de Comissão 
Especial Externa que acompanhe/cobre ações implementadas pelo 
Governo Federal para solucionar o problema energético em Roraima.
 Era o que constava 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–Senhor 
Presidente, há um orador inscrito para o Grande Expediente, o Senhor 
Deputado Izaías Maia. 
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Senhor Presidente, demais 
parlamentares e povo presente. Enquanto a gente luta pelos vivos fica 
mais fácil, mas, o problema que vou me referir neste momento é com 
relação aos mortos que chegam ao Instituto Médico Legal. Como diz 
o povo, se for engravatado e arrumado não acontece isso. Mas, com 
o Zé povinho, com certeza acontece. Uma matéria da Folha de Boa 
Vista chamou a minha atenção, vou ler bem rapidinho, pois, nessa área 
sou profissional. “O diretor do Instituto Médico Legal Dr. Francisco 
Farias, também é Médico Legista da unidade, afirmou que o governo do 
Estado tinha conhecimento sobre a situação envolvendo a necessidade 
de câmara mortuária para armazenamento dos corpos. Então, não é 
novidade. A direção disse que seus antecessores deram conhecimento 
à Secretária Estadual de Justiça e Cidadania. Disse, ainda, que há 
um convênio firmado e está sendo providenciada a reparação desse 
problema. Os corpos deixados em lonas plásticas ao lado e fora do 
IML, segundo ele, chegaram ao Instituto na terça-feira já em estado 
de decomposição. Já vieram putrefatos. No momento, tem local 
adequado para colocar esses corpos, devido aos problemas técnicos 
das câmaras, que não estão ligadas, lamentou o doutor. Segundo ele, 
além da falta de câmaras há apenas um antropólogo que faz o trabalho 
de investigação na unidade, o que dificulta a identificação imediata 
dos corpos. Esperamos que o Ministério Público, juntamente com a 
Secretaria de Segurança Pública, tome as providências cabíveis. Por 
lei, os corpos, que chegam e não são identificados ou não possuem 
familiares, têm que aguardar trinta dias para serem sepultados”. O 
diretor do Departamento de Perícias Criminais da CESPE, Welington 
Alencar, disse que a possibilidade de transferência do IML para outro 
local poderia sanar os problemas da unidade. Esse Instituto, criado 
há mais de 30 anos, ficava em uma área afastada da cidade, e agora 
precisa ser afastado novamente. Ele informou que a delegacia de crimes 
contra a administração pública investiga também um suposto esquema 
de fraudes na instalação de transformadores que comportariam as 
câmaras mortuárias. Acho que, como Deputados Estaduais, temos 
obrigação de investigar essa situação. Se houve desvio, temos que 
investigar e levar ao conhecimento da sociedade, pedir providências 
da justiça. Do jeito que está não dá para continuar. Outra coisa que 
chama a atenção, e em minha opinião, é inadmissível que a Delegada-
Geral nega conhecimento da situação e anuncia mudança na direção. 
Para a Delegada-Geral não ter conhecimento dessa situação ou ela fica 
no gabinete 24 horas ou não está muito ligada ao que está acontecendo. 
Se eu sou Delegado-Geral vou visitar tudo que estiver relacionado 
à Secretaria de Segurança. Na matéria veiculada pela Folha de Boa 
Vista, “em entrevista coletiva realizada na cidade da Polícia Civil, 
localizada no bairro Caçari, zona norte, a delegada Haidê Magalhães 
declarou que não tinha conhecimento sobre a situação do IML”. Aí, 

Presidente anunciou, para a pauta da Ordem do Dia, discussão e 
votação, em primeiro turno, do Substitutivo à Proposta de Emenda 
Constitucional nº 001/15, que adita dispositivos normativos ao texto 
constitucional vigente, de autoria do Deputado Chico Guerra e vários 
deputados e discussão e votação, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 040/15, que “Susta os efeitos do Termo de 
Ajustamento de Conduta-TAC nº 001/15, publicado no DJ-E do dia 
28/11/15, pag. 140-142, firmado entre o Ministério Público do Estado 
de Roraima e o Estado de Roraima, que visa anulação dos processos 
de promoção por merecimento dos delegados da Polícia Civil do 
Estado de Roraima”, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues; do 
Projeto de Lei nº 031/15, que “Autoriza o Poder Executivo a criar, no 
âmbito da estrutura organizacional deste Poder, o Instituto de 
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Roraima – IATER 
e dá outras providências”, de autoria da Deputada Aurelina Medeiros; 
do Requerimento nº 099/15, solicitando prorrogação de prazo, por 
igual período, da Comissão Especial Externa criada nos termos da 
Resolução nº 040/ 15 para apreciação e arguição do nome do Senhor 
Alessandro Felipe Vieira Sarmento, indicado para exercer o cargo de 
Presidente da Fundação do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de 
Roraima – FEMARH; do Projeto de Lei nº 060/15, que “Dispõe sobre 
o Plano Plurianual-PPA para o quadriênio 2016-2019, de autoria 
Governamental; e da Proposta de Moção de Pesar nº 048/15, pelo 
falecimento do Senhor James Fortes, ocorrido no último dia 15 de 
dezembro em Teresina - PI. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou 
ao Senhor Primeiro-Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Lei 
nº 031/15, que, colocado em discussão e votação, foi aprovado por 16 
votos favoráveis e nenhum voto contrário. Prosseguindo, solicitou ao 
Senhor Primeiro-Secretário que fizesse a leitura do Requerimento nº 
099/15, que, colocado em discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade. Continuando, solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário 
que fizesse a leitura do Projeto de Lei nº 060/15, que, colocado em 
discussão e votação, foi aprovado por 16 votos favoráveis e nenhum 
voto contrário. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Primeiro-Secretário que fizesse a leitura da Moção de Pesar nº 048/15, 
a qual, colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 
Em seguida, o Senhor Presidente transferiu as demais matérias 
constantes na Ordem do Dia para a próxima Sessão devido à ausência 
dos autores. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Senhor Presidente 
informou aos Senhores Deputados que, no próximo dia 21, às 15 
horas, haverá Sessão Extraordinária para deliberar sobre os projetos 
pendentes de interesse do Estado e dos Deputados. E, não havendo 
mais nada a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a Sessão e 
convocou outra para o dia 22 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, Izaías Maia, Jalser Renier, Jorge Everton, 
Marcelo Cabral, Masamy Eda, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, 
Odilon Filho, Oleno Matos, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e 
Zé Galeto.
Aprovada em: 22/12/2015

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
 ATA DA 2458ª SESSÃO, EM 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

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

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS
(Em exercício)

 Às nove horas do dia dezessete 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 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.
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recursos para que o governo possa ampliar e reformar o IML.
 O Senhor Deputado Izaías Maia continua. –Obrigado, 
Deputado Xingú. O Senhor falou em quatro milhões, eu pensei 
imediatamente para que sejam liberados, aplicados e fiscalizados 
porque, segundo as denúncias, esses quatros milhões podem pegar o 
mesmo rumo dos transformadores.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado George Melo – 
Deputado Izaías Maia, acompanhei atentamente a fala do Deputado 
Xingú e o que me chama atenção é que, em menos de um ano, houve 
uma reforma no IML; o prédio foi reformado há pouco tempo. Então, 
quero chamar atenção da Comissão de Obras para que investigue. Eu 
acho que ali não foi aplicado dinheiro, não, Deputado. Foi maquiagem, 
a mesma coisa que está acontecendo nas escolas, conforme tivemos a 
oportunidade de observar a pintura que está sendo feita nas escolas, é 
uma vergonha!
 Então, quero deixar esse registro até para lhe ajudar. Que 
o senhor, como apresentador de programa, possa informar a muitas 
pessoas que assistem ao programa. Quer dizer, o problema, ali, 
certamente, não é dinheiro. Eu queria que Vossa Excelência, após uma 
explanação belíssima, também chamasse a Comissão de Obras para 
que nos informasse sobre o serviço que foi feito no IML, e que agora 
culminou com essa ação do Ministério Público, que deixou apavoradas 
todas as pessoas que moram ali e enfrentam o perigo. As mosca 
pousam nos cadáveres e quem mora nas proximidades fica vulnerável 
a qualquer parasita, doença contagiosa, que pode acontecer. Não 
gostaríamos que a nossa população enfrentasse situação de fragilidade, 
como está acontecendo naquelas imediações.
 O Senhor Deputado Izaías Maia continua. – Muito Bem, 
Deputado George Melo. O fato é que a mesma mosca que pousa em 
cima do cadáver em decomposição, pousa no lanche que uma criança 
come, pensando que está se alimentando, está sendo contaminada pela 
varejeira. É verdade, a situação por que passa o comércio naquele local, 
como bem disse o Deputado Xingú, os proprietários estão fechando as 
portas por causas das denúncias. Mas das duas uma, ou você denuncia 
e mostra a verdade e alguém toma providência, ou deixa do jeito que 
está. 
 Então, temos que tomar providências. Mais uma vez peço 
orientação às autoridades presentes para que possamos fazer alguma 
coisa, tendo início, meio e fim. 
 Aparte concedido à Senhora Deputada Ângela A. Portella 
– Deputado Izaías, obrigado pelo aparte. Quero lhe parabenizar, mais 
uma vez, por trazer a esta Casa debates com temas tão importantes. A 
questão do IML é tão antiga, e eu não entendo o porquê de até hoje 
esse órgão não ter um olhar diferenciado por parte do poder público.
 Tem várias situações que envolve o IML. Como por 
exemplo: uma mulher indígena falou que ela não se sentia bem em 
saber que os médicos que faziam a necropsia eram homens, que 
atendiam mulheres. Então, ela estava pedindo dignidade em um país 
civilizado. Chamou minha atenção, quando ela falou, sobre o exame 
que poderia ser com uma filha, uma irmã. E aí a gente tem hoje uma 
solicitação, não só sobre o atendimento, mas do não atendimento, e 
deixar esses corpos entrarem em decomposição, colocando em risco a 
vida dos servidores, devido à proliferação de bactérias do pós-morte. 
Há mais um agravante. Na frente do IML tem a Escola de grande 
porte, Ana Libória, cujos alunos estão expostos à situação insalubre. 
É uma questão de justiça, saúde pública, é uma questão de violação 
dos direitos humanos. Nós não podemos compactuar com isso. Então, 
o Senhor tem em mim uma amiga para abraçar essa causa, mexer com 
quem se sentir incomodado e querer que mude essa situação. E, ainda, 
mais, nós estamos fazendo o orçamento do ano de 2016, e desde já, 
convido todos para olharmos essa peça orçamentária para no ano que 
vem. Para não dizer que nada mudou porque não teve orçamento. A 
gente vai tirar o orçamento de outra área para colocar no IML para 
resolver essa situação. 
 Cabe um parêntese, é outra situação, que não se refere 
apenas a necessidade de reforma não, lá também existe uma situação 
de gestão. Comprova-se, através de fotos tiradas, pelas imagens que 
vi na TV, que a sujeira é muito grande, lixo em todo lugar. Então, são 
várias situações, e a gente precisa intervir com solicitação para que 
essa situação, de uma vez por todas, seja resolvida. Parabéns mais uma 
vez! 
 O Senhor Deputado Izaías Maia, continua. Muitas denúncias 
foram feitas por pessoas anônimas que sentiram forte odor próximo do 
IML, acionaram o Ministério Público, o Promotor de Justiça Carlos 
Paixão, e a Promotora de Justiça da Saúde, Jeane Sampaio, foram 
até o local e constataram a situação. Além dos cadáveres em estado 

meu amigo, a Delegada-Geral dizer um negócio desses é brincadeira! 
Pode até ser, se ela não sai do gabinete não tem como ter conhecimento 
e se chegou alguém para avisá-la. Ela informou que os corpos que 
estavam no chão do pátio do Instituto já foram sepultados, e deveriam, 
não é minha querida Delegada-Geral? E o Governo tomará medidas 
para minimizar os problemas. Eram três corpos e duas ossadas, estas 
já são mais antigas e não há problemas. Não necessitam ser guardadas. 
Essas foram as palavras da delegada. A medida mais urgente seria o 
sepultamento dos corpos, o que já ocorreu. 
 Sobre a instalação elétrica para funcionamento das câmaras 
mortuárias, a delegada disse que o problema deveria ter sido resolvido 
na gestão passada. A gestão anterior fez uma reforma no Instituto, 
onde foi ampliado o número de câmara, mas, não foram ligadas por 
falta de suporte elétrico. Mas, tão logo tomou ciência disso, falou que 
fizeram a troca dos transformadores e a ligação está sendo corrigida. 
A delegada informou que “outra solução a ser adotada pelo governo 
é a troca da gestão administrativa do IML. Está sendo apurada quem 
são os servidores que deram causa ao acontecido, e se denunciaram, 
encaminharemos para a corregedoria. Vamos fazer a troca da gestão 
administrativa de imediato”. Quer dizer, se um funcionário denunciar 
a verdade sobre que está acontecendo, dentre outras situações, como 
a presença de corpos podres dentro do IML, o forte odor tomando 
conta do local, e sem ninguém tomar providências, ainda corre o risco 
de ser mandado embora, e se não descobrir, coloca logo todo mundo. 
Por quê? É a lei da mordaça? Isso está errado. A verdade tem que ser 
dita, porque não tem nem como esconder um corpo em decomposição 
no IML. Então, tem duas coisas que chamam a atenção nesta matéria: 
Primeiro, perseguição, se houve denúncia de servidores sobre o que 
está acontecendo lá dentro e ninguém sabia. Agora, que a sociedade 
tomou conhecimento, a punição será o afastamento do servidor que 
denunciou ou o afastamento de todos os servidores, se não encontrarem 
o verdadeiro culpado. O outro problema é o fato de, lamentavelmente, 
a delegada ter dito que não tinha conhecimento da situação. Isso aí 
chama a atenção. O que podemos fazer como Deputados Estaduais? 
Como fiscais da lei? Fiscais do Executivo? Investigar e acompanhar 
o que está acontecendo, pois, o que acontece muito é que se você 
aparece para visitar um determinado local, onde, ou não atendem ou 
tem algum problema, sempre uma desculpa danada. E quanto mais 
parlamentares, melhor. Por isso peço apoio a todos que estão aqui, 
tanto os que dão apoio ao governo como os que não. 
 No meu caso, trabalho com a verdade, não tenho lado. 
Meu negócio é ver a realidade. Está errado? Está. Os corpos estão 
no chão? Estão. Estão apodrecendo? Estão. Então, vamos tomar as 
providências, pois, de acordo com denúncias, isso já se arrasta há 
muito tempo. Já foram feitos comunicados para a SEGUP e para as 
autoridades, mas ninguém tomou providências. É por que alguma 
coisa está errada. Isso tem que ser resolvido, do jeito que está não dá 
para continuar. O pessoal diz que falo muito, mas a matéria está aqui 
na Folha de Boa Vista com fotos e tudo. O próprio promotor Carlos 
Paixão esteve visitando o Instituto. Agora, o problema maior é que, se 
comprovarmos as denúncias, teremos que fazer alguma coisa. É que, 
em torno dessa situação, fazem um oba oba danado e depois esquecem 
e fica tudo por isso mesmo. Se antes tinha três corpos, daqui a mais um 
mês terá vinte, apodrecendo no Instituto Médico Legal.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Janio Xingu – 
Deputado Izaias Maia, seu discurso vem em um momento oportuno. 
Ontem fui procurado pelo Conselho de Medicina em função de estar 
como relator do orçamento, até falei com o Coronel Chagas, Presidente 
da Comissão, que iríamos ouvi-los hoje ou amanhã. Acho, Coronel 
Chagas, que devemos conceder a eles uma emenda de bancada de 4 
milhões de reais para reformar e ampliar o IML. É tudo o que um 
Deputado pode fazer. Como estamos no momento de votarmos o 
orçamento, vamos garantir recursos no orçamento para o governo 
poder ampliar e reformar o IML. Realmente, o IML está em uma 
situação caótica, as famílias ficam humilhadas, as pessoas passam por 
constrangimentos em um momento de dor, em um momento horrível 
da sua vida. Os corpos estão lá jogados ao léu e o que é pior, Deputado, 
naquela área tem restaurantes que estão tendo prejuízos com isso. A 
reportagem que foi feita, a visita do ministério público e do conselho 
de medicina trouxe um prejuízo, além do prejuízo sentimental às 
famílias, trouxe um prejuízo comercial. Os restaurantes daquela 
redondeza estão fechando suas portas porque as pessoas não querem 
ir mais ali. Por exemplo, o frangão que está há mais de 20 anos, cujo 
dono é o Paulo, que me disse que o movimento caiu em função das 
reportagens.
 Então, eu acho que é um dever nosso, vamos garantir esses 
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que a Delegada-Geral não pode ser ordenadora de despesas, mas ela 
continua sendo ordenadora de despesas e cometendo ilegalidades. 
Então, culpar gestões passadas é fácil. E o que está sendo feito por 
este Governo para mudar a realidade atual? Então, eu aguardo o 
relatório do Coronel Chagas, pois haverá reunião após a Sessão, aliás 
não sei se o Relatório já está pronto para a gente poder discutir. E 
assim que tivermos um encaminhamento, eu vou trazer mais denúncias 
que estão sendo apuradas, referente a essa situação. Parabéns pelo seu 
pronunciamento. Muito tem que ser feito. A gente sabe que não se faz 
do dia para noite, mas, pelo menos, tem que haver ações positivas para 
resolver o problema. A população não aguenta mais. Muito obrigado.
 O Senhor Deputado Izaías Maia continua – Eu acho que nós, 
como Deputados Estaduais, eleitos pelo voto popular, temos que nos 
unir ao Ministério Público para ajudarmos. Neste sentido, o Promotor 
Carlos Paixão disse: Izaias, vocês como Parlamentares, imprensa, 
têm meios, força para nos unir e só assim conseguiremos alguma 
coisa. Pediria aos demais Parlamentares aqui que, mesmo sendo um 
Parlamentar que dá apoio ao Governo, e vendo a situação dessa forma, 
não chame atenção. Então, nós somos 24 Deputados, independentes de 
partido e de dar apoio ou não, temos a obrigação de fiscalizar e uma 
solução tem que ser tomada. Vamos fiscalizar para que os recursos 
não tomem o mesmo destino das denúncias que estão aqui no jornal, 
que os transformadores podem transformar energia em dinheiro, mas 
ninguém toma conhecimento do que aconteceu. Nós temos a obrigação 
de defender o que é do povo. Não é da Prefeitura, não é do Congresso 
Nacional, o dinheiro é nosso e nós temos a obrigação de saber quem 
vai para a penitenciária e cadeia. A prefeitura, o Governo Federal, não 
é para roubar, é para trabalhar para o povo. Quem for ladrão vai para a 
PA. Muito obrigado. 
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo 
mais oradores para o Grande Expediente, passamos para a Ordem do 
Dia, com discussão e votação, em turno único, do 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; do Requerimento nº 092/15, que “Transforma a Sessão 
Plenária do dia 26 do corrente, às 10h, em Comissão Geral, momento em 
que esta Casa Legislativa homenageará o Senhor José Maria Eymael, 
Presidente Nacional do – PSDC, com a comenda Ordem do Mérito 
Legislativo, na categoria Grande Mérito”; do Requerimento nº 093/15, 
para inversão da Ordem do dia 25/11/15 para votar com prioridade 
o Requerimento nº 092/15, de Transformação da Sessão Plenária do 
dia 26 do corrente em Comissão Geral, em face das providências 
urgentes que deverão ser tomadas pela equipe do Cerimonial desta 
Casa; do Requerimento nº 094/15, que requer a adoção do método 
secreto para a votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 022/15; 
e do Requerimento nº 095/15, de 25/11/15, para que após ouvido o 
Plenário, seja ultimada a discussão e votação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 022/15, na Sessão deste dia.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Requerimento nº 093/15.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido 
Requerimento nº 093/15)
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Em discussão o 
Requerimento. Não havendo nenhum Deputado que deseje discutir a 
matéria, coloco-a em votação. A votação será simbólica: os Deputados 
que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Requerimento nº 092/15.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido o 
Requerimento nº 092/15).
 O Senhor Presidente Jânio Xingú - Em discussão o 
Requerimento. Não havendo nenhum Deputado que deseje discutir a 
matéria, coloco-a em votação. A votação será simbólica: os Deputados 
que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Requerimento nº 094/15.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido 
Requerimento nº 094/15).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Em discussão 
o Requerimento assinado pelos Deputados que compõem a base do 
governo, solicitando transformar em votação pelo método secreto o 
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.

de decomposição, as ossadas armazenadas em lugares impróprios. O 
Promotor denunciou a situação insalubre às quais os servidores do 
IML são submetidos, trabalham em condições sub-humanas. Fomos 
investigar e nos deparamos com corpos putrefados, cheios de bichos, 
local onde um servidor corre o risco de ficar doente, os vizinhos se 
contaminarem. O Promotor de Justiça Carlos Paixão criticou a falta 
de postura da Delegada-Geral de Polícia Civil que declarou não 
saber de nada, sendo a responsável pelo instituto, e que deveria ter 
tomado medidas para solucionar os problemas da unidade. É dever 
da Delegada-Geral cuidar disso, se não está cuidando que passe 
para outro órgão. A situação não é de hoje, e ninguém consegue dar 
conta. Imagina a família de um dessas pessoas que morreram e estão 
apodrecendo!
 A Promotora Geane Sampaio enfatizou que o MP tomará 
sérias e efetivas medidas para que haja soluções dos problemas 
enfrentados no IML. Pelo que a gente encontrou aqui, algumas 
medidas foram tomadas, entretanto foi mais para enganar o judiciário. 
Quem está falando é a Promotora da Justiça da Saúde. Essas câmeras 
foram compradas, mas nunca foram colocadas em funcionamento, 
porque não tem carga elétrica que suporte. Informou, ainda, que já 
tramita no judiciário uma ação civil pública movida pelo Ministério 
Público sobre a situação no instituto. A ação judicial propõe uma 
solução do problema do IML. Infelizmente, o governo tem sido 
omisso em solucionar esse problema. Segundo os Promotores de 
saúde, caso os gestores do instituto não tomem medidas urgentes para 
amenizar os problemas estruturais do órgão, eles poderão responder 
criminalmente, e o governo poderá ser obrigado a pagar multa. Na 
ação que impetramos não foi pedida liminar, mas nada impede que na 
razão dessa situação seja requerida uma medida e aplicadas multas aos 
responsáveis. O IML também enfrenta a falta de veículo a seu serviço, 
conhecido como rabecão, causando transtornos à população. 
 Cita-se o caso, divulgado a morte do madeireiro Bimael 
Silva de 51 anos, ocorrida na noite de ultimo sábado dia 14, no 
município de Rorainópolis, e foi removido somente na tarde de 
domingo, dia 15 numa camionete, o que revoltou a família. Outros 
casos ocorreram no fim de semana passada.
 O Ministério Público confirmou todas as denúncias e eu 
faço um pedido a nós parlamentares para nos unirmos ao Ministério 
Público, e fazermos o que for possível para diminuir essa situação, 
porque do jeito que está, como todo mundo diz, é verdade, embora se 
confirma a denúncia, mas continua tudo do mesmo jeito.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jorge Everton. 
Deputado, quero parabenizá-lo pela preocupação. Eu, como Delegado 
de Polícia, não poderia deixar de elogiar a sua postura. Na Comissão 
de Segurança Pública, eu e os Membros, como, ainda estamos fazendo 
um levantamento técnico, não trouxemos para o Plenário, temos 
várias informações que precisam ser apresentadas. A situação do IML 
é preocupante, o Coronel Chagas, que foi Secretário de Segurança 
Pública do Estado, sabe que o local do IML ali não é nem apropriado 
para tal instituto, não deveria estar ali, deveria ser construído em um 
local um pouco mais afastado que desse a condição digna de trabalho 
aos funcionários, também, protegesse a população porque é inevitável 
que ocorra o incômodo. Mas, de qualquer forma, em 2003 houve o 
primeiro concurso da Policia Civil. Tomamos posse em 2004, e 
encontramos Deputados na Polícia Civil, 4 corsas eram as viaturas que 
a gente tinha, o resto eram carros velhos para atender todo o Estado. 
Muitos recursos foram investidos em viaturas, reformas, construção 
de delegacia. Ninguém fica culpando os governos passados. Quando 
se assume uma gestão, você tem que olhar para frente. O atual governo 
somente tem culpado e colocado dificuldades de resolver o problema 
por culpa de gestões passadas. Isso aí é desculpa! Nós temos que nos 
preocupar com denúncias que estão chegando acerca do pagamento 
indevido a determinadas pessoas, ferindo, além de tudo, o princípio de 
improbidade da administração pública. 
 Tenho informação que a Comissão está investigando a 
Delegada-Geral, que teria determinado o pagamento de retroativo de 
periculosidade e insalubridade para um grupo de policiais que estaria 
próximo a ela. Isso é um absurdo! Ou ela paga para toda polícia ou não 
paga para ninguém! Também temos várias denúncias de perseguição 
de servidores. E existe uma que eu ainda considero a pior. Estou 
aguardando o relatório do Coronel Chagas que está como relator nesta 
denúncia sobre a prática de improbidade administrativa por parte da 
Delegada-Geral. 
 Então, eu queria me pronunciar, até mesmo antes da 
comissão se pronunciar, mas vamos trazer isso à tona, vamos trazer 
isso para cá. Existe um parecer da Procuradoria do Estado, dizendo 
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secreta, eu não vou contrariá-lo. E se foi dito aqui que tem Deputado 
sendo ameaçado a votar de uma forma ou de outra, nós temos que 
proteger o mandato do Parlamentar. Eu continuo no G14, mas da 
mesma forma que foi liberado o Deputado Chico Guerra, eu tenho o 
direito de votar de acordo com a minha consciência. Voto sim.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus pede Questão de 
Ordem – Senhor Presidente, o líder já orientou que a Mesa não pode 
ficar questionando os votos dos Deputados. 
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Esta presidência 
não questionou votos não, apenas esclareceu a alguns Deputados.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, 13 votos sim, 9 votos não.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Declaro aprovado 
o Requerimento.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
leitura do Requerimento de autoria do Deputado Marcelo Cabral. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Requerimento, requerendo que seja ultimada a discussão e votação 
na Sessão do dia 24 do corrente, do Projeto de Decreto Legislativo nº 
022/15 que aprova o relatório final da Comissão Especial Externa, de 
autoria do Deputado Marcelo Cabral.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o 
Requerimento. Os Deputados que concordam com o Requerimento 
permaneçam como estão. Aprovado.
 O Senhor Deputado Chico Guerra pede Questão de Ordem. 
– Senhor Presidente, encontram-se na Mesa dois relatórios. O relatório 
da Comissão e o relatório da Deputada Aurelina. Como é que vai ser?
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Vamos votar 
primeiro o relatório da Deputada Aurelina. Se o relatório dela for 
aprovado prejudica o relatório do Deputado George Melo. Se for 
rejeitado evolui-se para a votação do relatório do Deputado George 
Melo. 
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros- Primeiro o 
relatório de vistas?
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Exatamente. Se 
aprovado o relatório de Vossa Excelência fica prejudicado o relatório 
do relator. 
 O Senhor Deputado Chico Guerra - Senhor Presidente, e a 
votação do relatório, como vai ser a votação?
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – A votação será 
secreta.
 O Senhor Deputado Chico Guerra – Do Projeto? E o 
relatório?
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – O objeto do 
Requerimento não é o Projeto de Decreto Legislativo.
 O Senhor Deputado Chico Guerra - Mas se o Relatório for 
aprovado já está dizendo tudo. Eu só quero que fique claro.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus – O questionamento 
do Deputado Chico Guerra é se for votado o parecer da Deputada 
Aurelina e for aprovado estará rejeitado automaticamente o Projeto de 
Decreto Legislativo e o outro parecer.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Suspendo a Sessão 
para que se tire essa dúvida. Vamos ver o objeto do Requerimento do 
G9 e logo em seguida retornaremos à Sessão. 
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Dou por reaberta a 
Sessão
 Reaberta a Sessão
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à leitura do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 022/15.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – lido o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 022/15.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 022/15. Não havendo quem queira 
discuti-lo em votação. A votação será secreta. Votando sim os Senhores 
estarão aprovando relatório ao Decreto Legislativo proposto pela 
comissão. Votando não estarão votando com o relatório da Deputada 
Aurelina.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus pede Questão de 
Ordem – Senhor Presidente, quero orientar o voto não, tendo em vista 
que o relatório foi aprovado depois do prazo máximo que seria de 
60 dias, prorrogado por mais 60. Além do mais, o relatório sugere 
afastamento do secretário que não é papel do legislativo. Esse 
relatório não foi levado ao conhecimento do secretário de saúde para 
que ele pudesse fazer na comissão devida a sua defesa da conclusão do 
relatório. Portanto, oriento os nobres pares que votem não.

 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, 
queria pedir aos colegas que optem pela votação aberta. Sugiro 
que todas as votações aqui sejam abertas, permitindo às pessoas 
acompanharem o posicionamento do Deputado. Acho que devemos 
ser claros nos nossos posicionamentos. Sou contra a votação fechada. 
Peço aos colegas que votem favorável à votação aberta. Contra o 
Requerimento.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – A posição do líder 
do G14 é contrária ao Requerimento.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Senhor Presidente, o 
Regimento Interno é claro quando argui a possibilidade de requerermos 
a votação secreta. Vossa Excelência pode decidir, monocraticamente, 
ou no plenário. Acontece que é uma votação complexa, tendo em 
vista que alguns Deputados se sentem constrangidos em votar de 
forma aberta, pois esse relatório pode sugerir o afastamento de um 
secretário e nós temos aí a nossa convicção própria, que não precisa 
ser submetido ao conhecimento de Deputado A ou Deputado B. Nós, 
eleitos pelo povo, e a nossa consciência é que nos comanda dirige 
votar pelo certo. 
 Gostaria que Vossa Excelência e demais Deputados que têm 
o livre-arbítrio de votar, segundo a sua consciência, que não precisa 
votar, segundo indicação de grupo A ou B, mas de acordo com sua 
consciência, votando pelo certo, conforme lhe foi conferido pelo povo.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Eu só vou falar, 
mais ou menos, os que os outros falaram, é regimental. No artigo 233 
diz: adotar-se-á o voto secreto nos seguintes casos. Um dos casos que 
eu bati ontem foi o que pede o afastamento do Secretário, que teria 
que ter um trâmite. Então, é um dos casos. O artigo 233, inciso V 
diz que a votação será secreta nos casos de instauração de processos 
contra Governador e Secretários. E diz no inciso IX, que adotar-se-á o 
voto secreto, em caso de requerimento, de 1/3 dos Deputados. Então, é 
regimental e depende, inclusive, de votação. É o que o regimento diz. 
E com base nesses dois casos, o Requerimento que está na Mesa de 
Vossa Excelência, como trata de pedido de afastamento, instauração 
de processo contra Secretário de Estado, o Regimento manda que seja 
votação secreta.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus - Senhor Presidente, 
apesar de que o Decreto não afasta, ele apenas sugere. A Assembleia 
Legislativa não pode afastar secretário, porque seria uma interferência 
no Poder Executivo. Mesmo assim, a Deputada Aurelina se expressou 
muito bem quanto ao Regimento Interno que, nesses casos, prevê que 
a votação seja secreta. E, para não transformar esta Sessão num disse 
me disse, só estamos pedindo o que o Regimento Interno permite. 
 O Senhor Deputado Izaías Maia - Só para complementar, 
porque a lei deve ser aplicada. O que diz a lei? É secreto ou não é 
secreto? Que seja aplicada a lei e seja tomada a decisão. Se um dia 
houver a possibilidade de todas as votações serem abertas para que 
o povo tome conhecimento de quem vota ou deixa de votar, essa 
situação vai mudar. Quem não deve não teme. No meu caso, eu voto e 
ainda digo por que votei.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito ao 
Senhor Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos Deputados 
para a votação. Votando “sim”, os Senhores Deputados aprovam o 
Requerimento para que a votação do Projeto de Decreto Legislativo 
seja secreta. Votando não, rejeitam-no.
 O Senhor Deputado George Melo - Só para lembrar 
os colegas do G14 que a orientação é para que votem “não” ao 
Requerimento.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – 
(Procedida à chamada para a votação).
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros pede Questão de 
Ordem – Eu votei sim, aprovando o Requerimento.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Votando sim aprova 
o Requerimento, votando não, rejeita.
 O Senhor Deputado Chico Guerra pede Justificativa de 
Voto - Senhor Presidente, quero agradecer ao Líder do G14 que me 
liberou, apesar de não ter nenhum problema quanto à votação fechada 
ou não. Mas, eu vou acompanhar a maioria e votar pela votação 
fechada.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú pede justificativa de voto 
– Eu quero justificar o meu voto, pois tanto faz ser secreta ou não. 
Mas, vou acompanhar o G14, votando não.
 O Senhor Deputado Jorge Everton pede justificativa 
de voto – Eu fui eleito pelo povo para exercer o meu mandato e o 
meu direito de voto. Se o Regimento Interno diz que para aprovar o 
Requerimento precisa de 1/3 dos Deputados a votação tem que ser 
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ao Governo do Estado, solicitando a recuperação de 1 ponte sobre o 
Rio Ariranha – Vicinal 02 do Município de Caroebe. 
 Indicação s/nº, de 01/12/15, da Deputada Aurelina Medeiros 
ao Governo do Estado, solicitando a reforma urgente da Escola Nossa 
Senhora da Penha, localizada na Vila da Penha - Apiaú, Município de 
Mucajaí. 
 Indicação s/nº, de 01/12/15, da Deputada Aurelina Medeiros 
ao Governo do Estado, solicitando a recuperação da BR-210 -Vila do 
Entre Rios, Caroebe.
 Indicação s/nº, de 02/12/15, do Deputado Zé Galeto ao 
Governo do Estado, solicitando que seja realizada a manutenção da 
Vicinal I, localizada no Projeto de Assentamento (PA) Amajarí, a qual 
se encontra em péssimas condições de trafegabilidade. 
 Ofício nº 208, de 02/12/15, do Deputado George Melo - 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, 
informando que o Projeto de Lei nº 059/15 obteve parecer de 
inconstitucionalidade e será encaminhado ao Arquivo desta Casa de 
Leis.
 Ofício nº 211, de 02/12/15, do Deputado George Melo - 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, 
informando que o Projeto de Lei nº 072/15 obteve parecer pela 
inconstitucionalidade, portanto será encaminhado ao Arquivo desta 
Casa de Leis. 
 Memorando n° 0153, de 02/12/15, do Deputado Jorge 
Everton, comunicando a sua ausência na sessão ordinária do dia 2 de 
dezembro do corrente ano. 
 Memorando nº 038, de 13/11/15, do Deputado Masamy Eda 
- Corregedor Geral-Ale, encaminhando Relatório Conclusivo acerca 
de inspeção realizada nos trabalhos desenvolvidos pelas Comissões 
Permanentes desta Casa Parlamentar. 
 Requerimento s/nº, de 02/12/15, da Deputada Lenir 
Rodrigues - Presidente da Comissão Especial Externa, requerendo 
prorrogação de prazo por igual período dessa Comissão.
 RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO: 
 Mensagem Governamental nº 056, de 02/12/15, 
encaminhando, para apreciação, Projeto de Lei Complementar que 
“altera dispositivos da Lei nº 59, de 28 de dezembro de 1993, que 
dispõe sobre o Sistema Tributário Estadual, e dá outras providências” 
  Era o que constava do Expediente, Senhor 
Presidente.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Comunico aos 
Senhores presentes que os Deputados que estavam inscritos para o 
Grande Expediente abriram mão de suas inscrições para atendermos ao 
Requerimento nº 088/2015. Informo ainda que esta Sessão está sendo 
transmitida ao vivo pelo Canal 57.2 da TV Assembleia Legislativa.
 Neste momento, a Sessão Plenária será transformada em 
Comissão Geral, momento em que esta Casa homenageará a Diocese de 
Roraima e Religiosos com a Comenda Orgulho de Roraima, conforme 
Decreto Legislativo nº 019/2015, e estará recebendo, também, o 
lançamento da Frente Cristã em Defesa da Família de Roraima, através 
da Ordem Estadual dos Ministros Evangélicos de Roraima – OMER; 
Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil e do Exterior – OMEBE, 
Diocese de Roraima e do Movimento de Renovação Carismática da 
Igreja Católica do Brasil.
 O Senhor Mestre de Cerimônia Renato Barbosa – Senhoras 
e senhores, bom-dia. Em nome do Excelentíssimo Senhor Presidente 
da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, Deputado Jalser 
Renier, damos as boas-vindas a todos os presentes. Esta solenidade 
tem por finalidade agraciar, com a Comenda Orgulho de Roraima, 
a instituição Diocese de Roraima, às pessoas cujos nomes foram 
reconhecidos e aprovados nos termos do Decreto Legislativo nº 
004/2004 e o lançamento da Frente Cristã em Defesa da Família de 
Roraima.
 Anunciamos a palavra do Excelentíssimo Senhor Presidente 
da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, Deputado Jalser 
Renier.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Sob a proteção de Deus 
e em nome do povo de Roraima declaro aberta a presente Comissão 
Geral, convocada nos termos regimentais, através do Requerimento n 
088/15.
 Convidamos o Senhor Deputado Francisco Mozart, autor da 
Proposição para tomar assento a Mesa.
 Convido o Deputado Evangelista Siqueira, autor da 
Indicação da Comenda Orgulho de Roraima, para tomar assento a 
Mesa.
 Convido o Representante da Prefeita de Boa Vista Teresa 

 O Senhor Deputado George Melo pede Questão de Ordem 
– Eu peço o voto “sim” porque em época de férias não se conta prazo, 
mesmo quando se exauriu o prazo. Pedimos mais prazo para poder 
concluir o relatório, tendo em vista que esse trabalho foi bastante 
criterioso. Por isso, peço que votem sim.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio pede Questão de 
Ordem – Senhor Presidente, oriento o nosso bloco pelo voto “não” 
pelas seguintes razões: Tudo aquilo que foi falado pelo Deputado 
Mecias de não caber ao legislativo afastar o secretário de saúde. 
Debruçamos em cima do relatório da comissão que padece de vários 
vícios, e já colocamos aqui, discutimos dentro do nosso bloco, 
inclusive a composição da comissão. A comissão foi composta de 
maneira paritária, respeitando os blocos já na metade dos trabalhos 
realizados pela comissão, não houve a legitimidade. E por várias 
vezes o nosso bloco não se fez presente dentro da comissão, se fez, 
foi depois com a metade do serviço feito, depois que foram ouvidas 
várias pessoas. Por esses fatos, orientamos pelo voto não e apoiamos 
o relatório da Deputada Aurelina. 
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito a abertura 
do painel para votação secreta do Projeto de Decreto Legislativo nº 
022/15.
 Declaro rejeitado, por 13 votos não e 09 votos sim, o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 022/15.
 Não havendo mais matéria para a Ordem do Dia desta 
Sessão, passamos para o Expediente de Explicações Pessoais.
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira – Senhor 
Presidente, gostaria de comunicar que se considera produtiva a 
reunião da Comissão de Educação, realizada ontem com a presença de 
375 professores indígenas, 12 professores seletivos e 12 professores 
readaptados, quando começamos as discussões das emendas do Projeto 
de Lei que altera a lei 892 do PCCR dos trabalhares em educação.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo 
mais nenhum Deputado que queira se manifestar, dou por encerrada a 
Sessão e convoco outra para o dia 26 de novembro, à hora regimental. 
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Angela Águida Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico 
Guerra, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, 
Francisco Mozart, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías 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.
Ata Sucinta Aprovada em: 26/11/2015

ATA DA 2462ª SESSÃO, EM 03 DE DEZEMBRO DE 2015.
50º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER

 Às nove horas do dia três de dezembro de dois mil 
e quinze, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda 
milésima quadringentésima sexagésima segunda Sessão Ordinária 
do quinquagésimo período legislativo da sétima Legislatura da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a Sessão. 
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário que proceda à 
leitura da Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Coronel Chagas – 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 Masamy Eda – Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: 
 Indicação s/nº, de 30/11/15, da Deputada Aurelina Medeiros 
ao Governo do Estado, solicitando a construção de 02 pontes e 
recuperação de 3 km da Vicinal 01 P.A. Tatajuba, Município de Cantá. 
 Indicação s/nº, de 01/12/15, da Deputada Aurelina Medeiros 
ao Governo do Estado, solicitando a recuperação de 5 pontes da 
Vicinal 02 (Picadão II) – Confiança II, Município de Cantá.
 Indicação s/nº, de 01/12/15, da Deputada Aurelina Medeiros 
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da Universidade Federal de Roraima, Professora Gioconda Martinez; 
que sempre nos dá atenção a esta Casa. Lembra da conversa que 
tivemos no avião? Pois é, já estamos evoluindo com aquela conversa; 
reverendíssimo Senhor e protagonista desse evento, ator principal 
desta obra da igreja católica e com alegria falo seu nome e com tristeza 
ressalto também, porque ele está indo embora de Boa Vista, claro, 
porque está sendo promovido. Para o Estado é uma alegria, para mim 
e para nossos amigos é uma tristeza essa sua promoção, porque essa 
sua promoção lhe tira de Roraima e o leva para outro Estado. O Senhor 
vai, mas sua obra, seu coração, seu carinho, sua dedicação e seu amor 
ao próximo vão ficar na mente e no coração de todos os católicos de 
Roraima, Bispo Dom Roque.
 Reverendíssimo Senhor Paulo Pereira Mota, quero lhe dizer 
que estou muito feliz por que o senhor está sempre presente nos nossos 
eventos. Recentemente, o senhor esteve na comemoração do jornal 
Folha de Boa Vista. Sempre com sua educação, sensibilidade e pela 
maneira que o senhor trata as pessoas. O senhor é muito querido por 
mim, pela minha família e pelas famílias de Roraima também.
 Apóstolo Elton Souza, Presidente da Ordem Estadual dos 
Ministérios Evangélicos de Roraima – OMIR. Para quem não sabe, o 
apóstolo Elton Souza é filho do Bispo, não é do Dom Roque, é o nome 
do pai dele que mora lá no conjunto pérola e é um grande amigo meu 
que votou em mim desde a primeira campanha e ele é conhecido como 
Bispo, por que faz muita caridade no bairro.
 Senhor Sebastião Pinho, Presidente da Ordem dos Ministros 
do Brasil e Exterior em Roraima, a OMEB, meu amigo, Pastor 
Sebastião que significa um marco para mim e um divisor de águas na 
minha vida.
 Pastor Rômulo Xavier, Diretor da OMER a quem tive a 
oportunidade de recebê-lo no meu gabinete.
 Senhor Apóstolo Jonas Coutrin, fundador e presidente da 
honra da OMER.
 Doutor Alex Ladislau meu amigo, companheiro e advogado 
que começou nesta Casa, como disse no início de um jeito e agora já 
está de outro e daqui há pouco entra na lista sêxtupla da Ordem para 
ser Desembargador, sai na lista tríplice do TJ e por aí vai, por que sei 
que seu caminho será esse.
 Senhora Isa, esposa do Deputado Remídio Monai, a quem 
envio um abraço e a todos os Deputados Federais. Desde já agradeço 
a participação dos nossos Deputados Federais na construção de uma 
união que fizemos igualmente a esta, que está sendo feita agora, em 
que será homenageada a igreja evangélica e a igreja católica, quando 
fomos à Brasília. Só faltou o Bispo para reverenciar aquele ato que 
deu ao Estado de Roraima a condição de dizer ao governo federal que 
somos pequenos, mas, não somos desunidos e que a energia tem que 
ser apresentada por parte do governo o mais rápido possível por que o 
Estado de Roraima também é Brasil.
 Nobres Deputados Estaduais, na pessoa da Deputada 
Lenir, cumprimento as mulheres. Na pessoa da Deputada Aurelina, 
cumprimento as mães. Na pessoa do Deputado Brito, cumprimento 
todos os Deputados Estaduais e na pessoa do Deputado George 
cumprimento a liderança do bloco G14. Primeiro, gostaria de falar da 
minha satisfação em conceder, em nome do Poder Legislativo, essa 
homenagem por meio da Comenda Orgulho de Roraima à Diocese e 
a todos os Missionários. Em nome de todos os agraciados me dirijo 
ao nosso eterno Bispo Dom Roque Paloschi, que nos deixa este ano 
para tomar posse na Arquidiocese de Porto Velho em Rondônia. Dom 
Roque que seu lema sempre foi servir ao povo, à população e servir 
aos mais aflitos. Hoje temos o orgulho de ter aqui no nosso Estado 
um dos melhores projetos sociais que é a Fazenda Esperança devo 
dizer que a Assembleia Legislativa este ano no orçamento público 
organizará dentro das condições orçamentárias uma emenda para a 
Fazenda esperança para que ela possa aumentar o número de pessoas 
e melhorar ainda mais o restabelecimento daquelas famílias que 
enfrentam com muita dificuldade o consumo de drogas em nosso 
Estado. Que seu lema seja seguido por seu sucessor. Roraima sentirá 
sua falta. Aliás, já estamos sentindo sua falta Bispo, ainda dá tempo 
de desistir. Também gostaria de me dirigir aos membros idealizadores 
da Frente Cristã em Defesa da Família que hoje será lançada aqui na 
Assembleia Legislativa. Todos sabemos que é a mesma família que 
forma o cidadão, seja ele um político, um médico, um advogado ou um 
parlamentar. Aliás, na minha opinião, a maioria dessas pessoas, desses 
problemas que vemos na nossa sociedade atualmente, têm seu berço na 
falta de uma estrutura familiar, porque a família, sem dúvida nenhuma, 
é o orgulho de um filho, de um pai, de uma mãe, de um homem que 
tem o poder de escolher o seu caminho, o caminho do bem ou do mal. 

Surita, o Presidente da EMUHR Sérgio Pilon.
 Convido a Magnífica Reitora da Universidade Federal de 
Roraima Professora Doutora Gioconda Martinez.
 Convido o Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista 
Vereador Edilberto Veras.
 Convido para tomar assento a Mesa Dom Roque Paloschi, 
Administrador Episcopal da Diocese de Roraima, que com muita 
tristeza deixará o Estado de Roraima. Assembléia não pode fazer 
absolutamente nada, porque se pudéssemos fazer, nós enviaríamos um 
documento para o Papa para que ele revogasse sua posição para que 
o senhor continuasse aqui no Estado de Roraima, porque aqui é sua 
terra.
 Convido o Padre Paulo Mota, responsável pela felicidade 
de muitos casais, eu sou um deles, há sete anos celebrou o meu 
casamento.
 Convido para tomar assento a Mesa Apóstolo Elton Souza, 
Presidente da Ordem Estadual dos Ministros Evangélicos do Estado de 
Roraima – OMER.
 Convido para tomar assento a Mesa Sebastião Pinho, 
Presidente da Ordem dos Ministros do Brasil/Exterior em Roraima – 
OMEB
 O Pastor Sebastião, em uma das dificuldades que passei 
na minha vida, numa reunião com várias pessoas que estava meio 
triste, diante das dificuldades que enfrentava na politicamente e 
emocionalmente naquele momento, diante de duzentas, trezentas 
pessoas, olhou na mina cara e das pessoas e disse, não fique triste, 
porque o cair é do homem, mais o levantar é de Deus.
 Convido para tomar assento a Mesa Pastor Rômulo Xavier, 
Diretor da Comunicação da OMER.
 Convido para tomar assento a Mesa Ismail Marcote – 
Presidente da Renovação Carismática Católica do Estado de Roraima.
 Convido para tomar assento a Mesa Apostolo Jonas Cotrin 
– Fundador e Presidente de Honra da OMER.
 Convido para tomar assento a Mesa o renomado advogado 
doutor Alex Ladislau.
 Doutor Alex que começou aqui na Assembléia como 
fotógrafo, hoje é um dos melhores advogados que esse Estado tem 
pela sua perseverança, fé, dedicação e profissionalismo. 
 O Senhor Mestre de Cerimônia Renato Barbosa – 
Convidamos todos os presentes, para cantarmos o hino nacional 
brasileiro e em ato seguido o hino do Estado de Roraima.
 Execução do Hino Nacional e do Estado.
 O Senhor Mestre de Cerimônias Renato Barbosa - 
Senhoras e Senhores, neste momento ouviremos o pronunciamento 
de sua Excelência Presidente da Assembléia Legislativa de Roraima, 
Deputado Jalser Renier.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Bom-dia a todos sejam 
bem vindos a nossa Casa. Antes de mais nada, gostaria de aproveitar 
a oportunidade e convidar todos vocês da nossas galerias a abertura 
do natal em família que Assembléia Legislativa promoverá hoje às 18 
horas na frente da Assembléia, com a presença de todos os servidores 
e colaboradores, amigos, população em geral, familiares, crianças, 
para que estejamos aqui para chegada do papai Noel. É um evento 
que estamos fazendo com muito carinho, afeto, dedicação, para todas 
as pessoas que merecem o nosso carinho, merecem nosso respeito. 
Estamos em um momento natalino, momento em que a fraternidade 
deva ser refletida, que as posições devam ser avaliadas. Momento 
em que os comportamentos devam ser avaliados. Momento em que 
a sociedade brasileira passa diante dessa crise política, onde só nos 
resta ter fé e acreditar que o futuro sempre será melhor, sempre nos 
trará boas expectativas para que tenhamos um país melhor, um Estado 
melhor e um povo mais feliz.
 Minhas Senhoras e meus Senhores, colegas Deputados, 
autoridades, amigos, imprensa, servidores desta Casa, em especial as 
pessoas que serão agraciadas e homenageadas nessa manhã. Quero 
aqui ressaltar o Excelentíssimo Senhor Terceiro Vice-Presidente da 
Assembleia Legislativa de Estado de Roraima, Francisco Adjafre de 
Souza - Chico Mozart, o Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual 
e autor da Comenda Orgulho de Roraima, meu amigo Evangelista 
Siqueira, católico nato, homem que prega com absoluta parcimônia  os 
ritos ta igreja católica, Presidente da EMUH, Sérgio Pilon, meu amigo 
de longas datas, representando a Prefeita de Boa Vista Teresa Surita, 
e disse que vai está aqui hoje as seis da tarde. Excelentíssimo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista, que tive a honra de 
ser homenageado recentemente, na celebração dos 46 anos da Câmara 
Municipal de Boa Vista, meu amigo particular Edilberto Veras, Reitora 
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mais de cem anos e, ao longo desse tempo vem prestando tanto um 
serviço de acompanhamento espiritual, como social. Ajudou e ajuda no 
crescimento e desenvolvimento espiritual da população roraimense e do 
Estado, como um todo. Vários foram os missionários que ao longo dos 
tempos doaram suas vidas em favor da construção de uma sociedade 
melhor, com mais paz, harmonia e temor a Deus. Missionários que há 
muitos anos estão nessas terras, como por exemplo, quero citar um, 
lembrando aqui de um conjunto geral, mas citar um exemplo do padre 
Nilvo Floriano Pase, que vive em Roraima há mais de trinta anos e adotou 
a Região Sul do Estado como sua casa. Muitos dos nobres parlamentares 
que aqui estão o conhecem e tiveram contato com ele, diretamente. Mora 
em São Luiz e ao longo desses tantos anos, foi o único sacerdote a atender 
toda aquela região, sem medir esforços de dia, horário, distância ou 
estado de saúde pessoal, para atender alguém que necessitava de sua 
palavra, benção ou serviço pastoral. Em seu nome, trago também presente, 
a memória de tantos outros missionários, como o meu querido Padre 
Giancarlo Dallospedale, vigário geral da nossa diocese, meu amigo e 
orientador espiritual ao longo da vida. Irmã Florença; Frei José, in 
memorian; Padre Calleri, que deixou um legado de missionariedade. 
Alguns, ainda vivos, outros, in memorian, mas todos os homenageados 
prestaram relevantes serviços e deixaram, através do seu trabalho, um 
exemplo de vida simples, digna, temente a Deus e, principalmente, de 
amor ao próximo. Destaco, também, agora, a figura do padre diocesano 
Dom Roque Paloschi que mora em nosso Estado há dez anos e foi 
constituído pelo Papa Bento XVI, pastor dessa igreja. Nascido em 
progresso, no Rio Grande do Sul, no ano de 1956, Dom Roque estudou 
filosofia e teologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul. Foi ordenado sacerdote no ano de 1986, em Bagé, no mesmo Estado 
e nomeado bispo de Roraima no ano de 2005. De 2011 a 2015, presidiu o 
Regional Norte I, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o 
CNBB. É também membro da rede eclesial Pan Americana, REPAN, 
fruto da iniciativa da comissão episcopal da Amazônia, do departamento 
de justiça social, do conselho episcopal latino americano da Conferência 
dos Religiosos da América, do Caribe e da Caritas, com apoio de 
organismos internacionais, do pontifício Conselho da Justiça e da Paz, do 
Vaticano e da CNBB e é o novo presidente do Conselho Indigenista 
Missionário, eleito na XXI Assembleia do órgão, realizado na cidade de 
Luziânia, Goiás. Ao longo do seu episcopado, Dom Roque trouxe grande 
crescimento para a Diocesse de Roraima, como a reorganização geográfica 
das áreas missionárias diocesanas, acolhida de novos missionários, 
congregações que vieram para ajudar nos locais mais distantes que não 
tinham a presença de uma equipe religiosa. Estabeleceu um diálogo sadio 
e profícuo com os poderes constituídos e outras igrejas do nosso Estado, 
prova disso, é a sua dedicação para a criação dessa Frente Cristã em 
Defesa da Família que, ao longo desta Sessão, será lançada, além, de sua 
presença simples e paterna junto às comunidades e o povo que o procurou 
e o procura para uma conversa e uma direção espiritual. Ao ser ordenado 
bispo, Dom Roque escolheu como lema de sua vida à frente de sua igreja, 
a frase bíblica do livro de Coríntios que diz: “Fiz-me servo”, para 
demonstrar assim como seria a sua atuação no pastoreio dessa igreja no 
estado de Roraima. Destaco também o trabalho social que trouxe grande 
contribuição para Roraima, o apoio constante no crescimento da pastoral 
da criança, organismo da igreja que cuida do acompanhamento de 
gestantes e combate a desnutrição de nossas crianças. A Fazenda da 
Esperança já citada por nosso presidente, que é uma casa te4rapêutica e 
acolhe e trata pessoas em estado de drogadição. O fortalecimento da 
pastoral carcerária, que atua fazendo visitas na penitenciária agrícola e 
acompanhando os familiares dos que estão privados de liberdade. Cito, 
ainda, as ações realizadas no Baixo Rio Branco, tão distante, mas presente 
ao mesmo tempo, visitam as comunidades que há tanto tempo não tinham 
a visita de um missionário. O fortalecimento da pastoral familiar que está 
muito diretamente ligado a nossa Frente que será lançada, a pastoral da 
juventude, a Pastoral Indigenista e tantas outras, além das campanhas 
ambientais que envolveram todo o Estado, a do recolhimento de óleo de 
fritura que, na Fazenda Esperança, se transforma em sabão vegetal. Do 
recolhimento de pilhas e baterias nas comunidades, reciclagem de 
materiais reutilizáveis, demonstrando, assim, o cuidado com uma casa 
comum, o meio ambiente. Sempre ouvimos quem participa dos momentos 
celebrativos da Diocese, das procissões, sempre ouve lá o apontamento 
do Dom Roque que sempre diz: chupou uma balinha, tomou uma água, 
guardem o papelzinho para não sujar a nossa cidade e as nossas ruas. Isso 
já demonstra seu apreço e o cuidado com o meio ambiente. Juntamente 
com todas essas realizações à frente da Diocese de Roraima, soma-se 
também o fato do Dom Roque estar de despedida, como já foi citado, pois 
no mês de outubro recebeu uma nova missão da igreja, o Papa Francisco 
o nomeou como Arcebispo de Posto Velho, no Estado de Rondônia e, 

E esses homens e mulheres investidos pela força da fé procuram com 
suas meigas palavras, com o entusiasmo do seu espírito e da sua força, 
originária sabe Deus de onde, do coração, do peito, da arte ou pura e 
simplesmente da sua própria vontade em fazer o bem. Por que uma 
família unida ela prospera, ela cria perspectivas de futuro em todos 
os caminhos por onde ela passa. Eu, particularmente, sou agraciado 
por ter tido uma mãe, duas mães que me ajudaram e me colocaram 
no caminho do bem. Não tive oportunidade de ter carinho de pai, por 
que infelizmente o destino não o pôs no meu caminho. Mas, minhas 
duas mães representam para mim, uma que não está mais entre nós, 
mas a outra, representa minha oração, minha vida, minha dedicação 
e não tem um dia sequer que não pense no carinho, no afeto e em 
tudo que esta mulher fez em minha vida. Mudou o destino da minha 
vida, mudou meu caminho e se hoje sou o que sou, dou graças ao 
coração guerreiro de duas mulheres. Falar de mãe é muito ruim, por 
que a gente sempre engasga. Quero dizer a vocês que essa frente que 
estamos fazendo vai exercer um papel muito importante ao contribuir 
com o processo legislativo. Por que ela prioriza bandeiras relevantes 
para a sociedade roraimense. Representadas pelos Deputados 
Francisco Mozart e Evangelista Siqueira a quem me dirijo em especial 
e agradeço a felicidade que vocês tiveram em trazer para o Legislativo 
essas condecorações que faremos agora. A salvação de Roraima está 
com certeza no resgate da boa família, aquela que nos acalenta e 
nos protege, aquela que nos torna mais seguro, mais humano e nos 
aponta a direção. Quero dizer a cada um de vocês que essa luta que 
estamos travando ela vai continuar. A luta da solidariedade, a luta 
de tornar o povo mais humano, o cidadão mais brasileiro, o homem 
mais feliz. Pois a felicidade é oriunda da boa criação. Para vocês 
terem uma ideia, no dia 24 de dezembro agora, e já quero convidar os 
paroquianos e os evangélicos, a Assembleia Legislativa, eu com minha 
família, passaremos o natal, porque geralmente passamos o natal em 
nossas casas com todos os ritos natalinos, mas certo dia estava com 
uns amigos do Amazonas e fomos visitar um bairro lá e vi a grande 
necessidade das pessoas, pois enquanto passamos o natal com a nossa 
família, muitas não tem sequer um pão para comer nem no café, 
tampouco no almoço, quanto mais uma ceia de Natal.
 E é exatamente com esse sentimento natalino que a 
Assembleia Legislativa realizará no dia 24, no Rei Pelé, uma ceia de 
Natal para dez mil famílias carentes, que passariam o Natal talvez 
como um dia qualquer, mas esse dia será especial, todos os Deputados 
Estaduais estarão conosco e iremos levar um culto ecumênico com 
pastores e padres. Vamos ter a apresentação de uma banda gospel, 
evangélica. Vamos ter apresentação de um coral com quinhentas 
crianças da periferia da nossa cidade. Hoje, na abertura, teremos 150 
crianças se apresentando. São crianças que nunca tiveram sequer a 
oportunidade de ter contato com o canto, contratamos uma equipe 
técnica para ensinar essas crianças e se apresentarão no dia 24. Será 
um evento histórico para a Assembleia Legislativa porque serão 10 
mil pessoas sentadas, que ceiarão conosco, onde os servidores da 
Assembleia Legislativa serão os garçons. Nós vamos servir essas 
pessoas porque eu entendo que o espírito natalino está acima de tudo. 
E, eu entendo que essa não é uma ação política, todos serão convidados, 
todos serão protagonistas porque quando você faz o bem sem olhar a 
quem o futuro sempre te guarda algumas surpresas. Eu quero dizer 
que estou muito feliz em compartilhar o momento único do Poder 
Legislativo com toda a sociedade roraimense no dia 24 para o dia 
25. Encerro as minhas palavras agradecendo a evangélica paciência 
da sabedoria e da virtude que fizeram vocês esperarem até agora esse 
nosso evento. Agradeço a todos que estão aqui, especialmente finalizo 
ao Bispo Dom Roque dizendo que você é um bom amigo, um bom 
homem é exemplo de carinho, de paciência, de boas amizades e de 
saudade. Muito obrigado e bom dia a todos.
 Convido para usar a palavra o Senhor Deputado Evangelista 
Siqueira, autor da proposição em homenagem a Diocese e missionários.
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira – Senhor 
Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, cumprimento a Mesa em 
nome do Bispo Dom Roque; público presente nas galerias, pastores, 
missionários que serão homenageados, imprensa, servidores desta 
Casa, bom dia sejam bem-vindos é uma alegria para a Assembleia 
Legislativa recebê-los.
 Gostaria de trazer nesta fala de hoje, os dois destaques que 
acontecerão no transcorrer desta Sessão, citar os motivos que me fizeram 
apresentar o Projeto de Decreto Legislativo que concede neste dia a 
Comenda Orgulhos de Roraima à Diocese, ao Dom Roque, aos 
missionários e também dizer da defesa da Frente Cristã em defesa das 
famílias. Pois bem, a igreja católica está presente em nosso Estado há 
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entrega da comenda convido o Deputado Soldado Sampaio. 
 Para receber o título Orgulho de Roraima, convidamos a 
Irmã Lina Beatrice Lucas Kessy que receberá em nome das Irmãs 
Aquilina Fumagalli, Leonilde Dal Pós e Amélia Gil Diaz, todas “In 
Memoriam”. As comendas serão enviadas aos seus familiares. E para 
fazer a entrega da comenda convido o Deputado Odilon. Peço a Irmã 
que permaneça no local, pois a senhora também receberá o título para 
os Padres Bindo Meldolesi, Gionanni João Calleri, Silvano Sabatinni, 
Giuseppe Zintu. “In Memoriam” e, para fazer a entrega, eu convido o 
Deputado Zé Galeto.
 Homenagem “In Memoriam”, ao Frei Pedro Geremias 
Bruchel, Guradião da Ordem dos Frades menores em Roraima, e para 
fazer a entrega convido o Deputado George Melo. 
 Homenagem “In Memoriam”, ao Frei Joseph Schlutter. 
Convido a Senhora Francisca Costa para receber e para fazer a entrega 
convido o Deputado Brito Bezerra. Aqui em Roraima ele era conhecido 
como Frei José. 
 Homenagem “In Memoriam”, ao Frei Antonius Franciscus 
Blakendawer. Convido o Frei  Eduardo Veli para receber, e para fazer 
a Homenagem convido o Deputado Massami Eda. 
 Para receber a Comenda Orgulho de Roraima convidamos 
o Padre Nilvo Floriano Pase, representado pelo Padre Paulo, que 
receberá das mãos do Deputado Francisco Mozart. 
 Neste momento, passo a palavra o Bispo Dom Roque 
Paloschi, para falar em nome de todos os agraciados. 
 O Senhor Bispo Dom Roque Paloschi – Senhor Presidente, 
demais parlamentares eu não vim preparado para falar, ainda mais aqui. 
Nós, Padres temos um problema, até hoje não ouvimos alguém dizer: 
“padre a pregação foi muito boa, pena que foi curta.” Mas, quero dizer um 
grande obrigado a Assembleia Legislativa de Roraima, por nos conceder, 
a Diocese e a tantos missionários, a Comenda Orgulho de Roraima. O 
Deputado Evangelista, que é o proponente lembrava que há mais de 
100 anos como igreja particular, mas praticamente há 300 anos com a 
missão Carmelita, Nossa Senhora do Carmo e ao longo dos anos, a igreja 
procurou estar a serviço da vida e da esperança dos povos desta terra. 
Muitas escolas, seja na cidade ou no interior, foram edificadas pela igreja. 
Há 4 hospitais que a igreja construiu, 2 na cidade e 2 no interior, para 
estar a serviço enquanto estávamos nos estabelecendo como Território 
de Roraima em 1943, e depois a criação do Estado com a Constituição 
cidadã. Então a igreja está aqui a serviço da vida e da esperança dos 
povos. Fico emocionado por esse reconhecimento que a Casa e a 
sociedade roraimense têm com a igreja. A igreja não vive para si, ela vive 
para anunciar e proclamar o amor de Deus e sua misericórdia. Fico um 
pouco atrapalhado também daquilo que o Senhor Presidente e o Deputado 
Evangelista colocaram, até eu contava outro dia, a minha mãe faleceu 
em 2004, mas na primeira paróquia que eu estava, os pais foram passar 
um dia e, no final, fizeram uma homenagem e falaram algumas coisas. 
A minha mãe perguntou: “será que é do meu filho que estão falando 
mesmo?” Na minha vida de cristão e de padre somos semeadores e somos 
chamados a semear a boa semente. Ao longo de 10 anos tive a graça de 
aqui viver, ao chegar aqui eu praticamente não conhecia ninguém, mas 
fui acolhido carinhosamente, seja pelos missionários ou pelos colegas, 
pela comunidade, pela sociedade roraimense, e eu não tenho nenhuma 
queixa de Roraima, se dissesse que sim seria um grande pecado, pela 
acolhida ou pelo respeito que sempre tive em todas as portas que bati. 
Mas também quero pedi perdão a Deus, a igreja e a sociedade de Roraima 
por aquilo que não vivi, pela dureza do meu coração, pela indiferença 
diante dos pobres e o Presidente lembrava aqui a situação dramática de 
tantas famílias, a insensibilidade diante da dor, eu tenho que pedir perdão! 
Mas quero garantir aos Senhores que saio de Roraima com essa certeza 
que aqui, para mim, foi um lugar de muita benção. Eu recebi muito, a 
igreja de Roraima tem o reconhecimento e uma visibilidade muito grande, 
seja no Brasil ou no exterior. Estive em muitos lugares, não por causa da 
minha pessoa, mas por causa da história e da coragem que a igreja viveu 
aqui em Roraima, e apanhou também. Viveu e assumiu o compromisso 
de promover e zelar pela vida. Então, eu sou um devedor, a igreja de 
Roraima e a sociedade roraimense e não tenho como pagar, só tenho a 
minha gratidão o meu humilde perdão e meu eterno obrigado. Queria 
dizer isso, e obrigado também pela Assembleia acolher esse caminho 
que nós cristãos estamos fazendo, conjugando forças das igrejas cristãs 
para esta frente em defesa da família. A família é um patrimônio da 
humanidade e para nós cristãos, independente da igreja que congregamos, 
Deus quis se fazer família entre nós, e nós celebramos o natal como o 
maior presente que podemos receber, o próprio filho de Deus, que vem 
até nós e assume a condição para viver entre nós, o verbo se faz carne. 
E tem assim um livro muito interessante que faz bem para nós, é de um 

neste final de semana, Dom Roque nos deixará, estará de partida definitiva 
para aquele Estado. Portanto, senhoras e senhores, esses são alguns dos 
motivos que me fizeram apresentar esse projeto que se traduz na 
homenagem justa de hoje, da Comenda Orgulho de Roraima e, de pronto, 
eu já quero agradecer a todos os nobres pares por terem aceito a minha 
solicitação e aprovado por unanimidade essa proposição. Quero, também, 
dizer da importância do ato simbólico que será realizado em instantes, do 
lançamento da Frente Cristã em Defesa da Família, um trabalho conjunto 
da Diocese de Roraima, da OMER, OMEB e renovação carismática. Para 
nós, é uma alegria e, por isso, parabenizo pela iniciativa. Isso demonstra 
que cada vez mais está amadurecendo o relacionamento das instituições 
religiosas que já fazem um trabalho de excelência junto à família e na sua 
defesa. Mas que perceberam que se atuarem juntas, os resultados serão 
maiores e melhores, independente do credo professado ou da metodologia 
aplicada, o importante é a união em torno dos temas comuns que nos 
beneficiarão coletivamente, e quem ganha com isso é o Estado de 
Roraima. Mais uma vez, parabéns a todos pela iniciativa. Nesta Casa, 
temos o dever de cuidar e proteger o Estado e sua população através da 
formulação de leis que visem o bem comum e a garantia de uma vida mais 
digna e saudável para as famílias roraimenses. Essa frente traz em si o 
desejo de colaboração com o nosso trabalho e, para nós, será de grande 
importância essa parceria, pois acreditamos que a família é a base de uma 
sociedade sólida, ordeira e que vive em harmonia com todos. Infelizmente, 
ao longo dos últimos tempos, estamos sendo assolados com ações quem 
têm trazido dor, tristeza, sofrimento ao seio familiar, como a drogadição, 
a violência, a prostituição e tantas outras ameaças. Há de se pensar, se 
discutir e priorizar formas de se combater todas essas ameaças maléficas 
que tentam trazer desordem ao contexto social e familiar. Por essa razão, 
deixo o meu apoio à criação dessa Frente. É uma ação da sociedade civil 
organizada que, juntamente com o Poder Legislativo, lutará para 
construção de um estado cada vez melhor, Deputado Oleno, com bases 
fortalecidas na estrutura familiar E esta Casa de Leis, através da Comissão 
da Família, presidida pela nobre Deputada Angela Águida, vem 
cumprindo o seu papel. Vários foram os temas discutidos e os projetos 
discutidos e aprovados neste plenário. Portanto, quero deixar o meu 
sentimento de alegria pelo lançamento da Frente Cristã em Defesa da 
Família e demonstrar o meu apoio às ações que serão desenvolvidas, 
sempre buscando, claro, o diálogo com os que divergem, respeitando seus 
direitos e as garantias. Mas mantendo o que se acredita que vai trazer e 
preservar a estrutura familiar. Muito obrigado!
 O Senhor Mestre de Cerimônia Renato Barbosa – Comenda 
Orgulho de Roraima, criada pela Resolução nº 004/2004. A comenda 
será concedida àquelas pessoas físicas ou jurídicas, que pela atuação 
no Estado ou no então Território Federal de Roraima, se tornaram 
símbolo em referência para a população. Os agraciados foram 
reconhecidos e aprovados em Sessão Plenária de 24 de novembro de 
2015, através do Decreto Legislativo nº 019/2015.
 Informamos que a irmã Maria Teresa Paródio foi agraciada 
em vida com o título Orgulho de Roraima e recebeu sua comenda 
em 15 de março de 2012, ficando aqui o nosso registro e os nossos 
aplausos a Irmã Iana Rosa Paródio.
 Neste momento o presidente iniciará a entrega da comenda 
aos homenageados.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Convidamos Dom 
Roque Paloschi para receber o título Orgulho de Roraima, concedida à 
Diocese de Roraima. Eu farei a entrega.
 Solicito que Dom Roque Paloschi permaneça no local para 
receber o título Orgulho de Roraima das mãos do Deputado Estadual 
Evangelista Siqueira.
 Para receber o título Orgulho de Roraima, convidamos o 
Padre Giancarlo Dallospedale. E para fazer a entrega da comenda 
convido o Deputado Oleno Matos. 
 Para receber o título Orgulho de Roraima, convidamos o 
Padre Jacques Hahusseau. E para fazer a entrega da comenda convido 
a Deputada Aurelina Medeiros. 
 Para receber o título Orgulho de Roraima, convidamos 
a Irmã Áurea Estela. E para fazer a entrega da comenda convido a 
Deputada Angela Águida. 
 Para receber o título Orgulho de Roraima, convidamos a 
Irmã Elizabeth Pandiani. E para fazer a entrega da comenda convido o 
Deputado Naldo da Loteria. 
 Para receber o título Orgulho de Roraima, convidamos a 
Irmã Lina Beatrice Lucas Kessy. E para fazer a entrega da comenda 
convido o Deputado Marcelo Cabral. 
 Para receber o título Orgulho de Roraima, convidamos 
a Leiga Consagrada Irmã Florença Águida Lindey. E para fazer a 
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É importante que a sociedade veja a Igreja Evangélica como uma parceira 
com trabalhos desenvolvidos sem a ajuda do Estado, contando apenas 
com os dízimos e ajuda dos fieis. Nas comunidades onde os curtos braços 
do Estado não chegam, o pastor é assistente social, pois cuida das pessoas 
e promove obras sociais que permite a inclusão das pessoas, cabe a ele 
ensinar, aconselhar, acolher, edificar e, sobretudo conduzir e manter cada 
uma de suas ovelhas no caminho de Deus. Ser Pastor não é uma profissão, 
é uma vocação onde o foco é defender a família. A intolerância precisa ser 
combatida, precisamos combater a homofobia, eterofobia, qualquer forma 
de racismos e outras manifestações de intolerância, as discriminações, 
respeitar as diferenças e as múltiplas diversidades é importante para 
vivermos bem num país justo e democrático. Encerro minhas palavras, 
primeiro agradecendo a Deus pela oportunidade, às pessoas das mais 
diversificadas religiões, em especial aos evangélicos pela passagem do 
seu dia, que foi dia 30 de novembro. Muito obrigado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Com a palavra o 
Pastor Rômulo Xavier, Diretor da Comunicação da OMER.
 O Pastor Rômulo Xavier, Diretor da Comunicação da OMER 
– Senhor Presidente, com muita alegria gostaria de saudar a todos a 
Mesa em nome do Bispo Dom Roque, um amigo que encontramos nesta 
cidade, em nome dos evangélicos OMER, OMEBI pelo nosso primeiro 
encontro onde pudemos ali entender que a Frente Cristã em defesa da 
família é uma forma que temos como sociedade civil representando 
a Igreja Evangélica, a Igreja Católica de nos manifestarmos naquilo 
que cremos e acreditamos. A Frente Cristã vem dentro dessa estrutura, 
OMER, OMEBI, Diocese, Renovação Carismática Católica. A Frente 
Cristã trás seus princípios fundamentados na palavra de Deus colocando 
também como base a Constituição do nosso país. Entendemos que há 
uma pluralidade, mas a família de caráter cristão precisa ser mantida, 
ser observada, amparada, a missão é o fortalecimento, a organização, a 
participação no meio da sociedade, dos Poderes, sejam eles municipais, 
estaduais ou federais, entendemos que o resultado da Frente Cristã vai 
fazer com que o Estado de Roraima, que já um Estado um exemplo, de 
sermos a primeira Frente Cristã como sociedade civil sendo lançada 
neste país. Há muitas Frentes Cristãs dentro dos Parlamentos, dentro dos 
Poderes Públicos eleitos, mas como sociedade civil, somos o primeiro. 
A Frente Cristã veio para a sociedade de Roraima e é exemplo para 
o Brasil. Entendemos e agradecemos na pessoa do Senhor Presidente 
da Assembleia por estar dando este impulso para que possamos estar 
fazendo, em nível de Brasil, fazer o melhor pela família. A OMER e 
OMEBI que ao longo desses anos vêm militando ao lado dos evangélicos 
se unem agora com a Diocese e a Família Cristã nesta defesa. A OMER 
hoje, Senhor Presidente, nosso querido Bispo Dom Roque, tem uma 
representação em todo o Estado de Roraima. Temos os Conselhos 
Municipais e Estaduais em cada município deste Estado. Somos hoje 
mais de 72 denominações cristãs evangélicas juntas, onde na soma, 
somos mais de 80 mil pessoas aqui no Estado de Roraima. E junto com 
a Frente Cristã, a família católica, nós seremos a maioria e temos então 
um direito de sermos ouvidos e atendidos em nossas reivindicações. A 
família não aguenta mais o desprestígio, a desvalorização, o ensinamento 
de uma desconstrução familiar. 
 Senhores Parlamentares, líderes que permaneceram nesta 
Casa, vocês acreditam nisso. Talvez por isso estão aqui. Mas nós 
queremos entender também que essa luta é uma luta de adversidade 
de pessoas que acreditam em outras fórmulas, em outras maneiras, em 
outros pensamentos. Mas nós estamos aqui para defender uma bandeira 
que nasceu, como disse o nosso querido Bispo, lá no coração de Deus, 
o qual mostrou o seu filho como um presente para a humanidade. Hoje, 
Roraima cresce, quando nós, aqui nesta Casa, podemos lançar a frente 
cristã. Sabemos que tudo isso é para honra e glória do Senhor Jesus. 
Repito as palavras do nosso querido Deputado Estadual, nosso amado 
irmão, Chico Mozart. E o país é laico, mas é um país que respeita e 
dentro da Constituição nos permite falar e ter a nossa opinião cristã. 
Com isso, devemos lutar para que essa palavra não seja um cala boca 
para os cristãos e para a Igreja.
 E, por fim, entendo que o apóstolo Elton Souza, Presidente 
da Ordem Estadual do Ministro do Evangelho de Roraima, o nosso 
querido reverendo, Pastor Sebastião Pinho, Presidente da OMEB, 
que é a Ordem no Brasil e no exterior. Quando entender que junto 
com a Diocese de Roraima, ainda na representação aqui na Mesa do 
nosso querido Bispo Dom Roque a família carismática, apresentado 
pelo nosso querido Ismair, nós entendemos que podemos fazer um 
diferencial. A Igreja, representada aqui na plateia, seja pelos católicos 
ou pelos evangélicos, nós temos tudo para ser exemplo para este país.
 Senhor Presidente, deixo aqui a minha palavra, conforme 
Romanos 12;1-2, que diz: “Portanto, irmãos, rogo pela Misericórdia 

padre católico, “o príncipe e a lavadeira.” Publicada pela editora Paulina, 
muito interessante, que vai dizer o porquê Deus quis morar entre nós. 
Nós temos um problema, não aprendemos, então Deus veio morar entre 
nós, para nos dá uma lição que nós não aprendemos, eu e talvez vocês, 
o caminho do amor, misericórdia e do perdão. Então a Frente em Defesa 
da Família é, sobretudo, um sinal de Deus, onde estamos competindo, 
buscando holofotes, o pastor e o padre, nós estamos nos irmanando a luz 
da palavra de Deus porque acreditamos que família é o patrimônio da 
humanidade é o santuário da vida onde a vida é gestada e se desenvolve 
plenamente, é também na família que nós aprendemos as grandes lições, 
eu louvo e bem digo a Deus por esse momento em que nós nos damos as 
mãos, sejam as igrejas ou a sociedade de Roraima, pois acreditamos que 
vale apena zelar, defender e promover a família a partir daqueles que são 
mais machucados, porque um dia nos vamos ouvir: “eu estava com fome 
e tu não me destes de comer, eu estava doente e tu não me visitastes, 
eu estava preso e tu não fostes me ver”. Tantas famílias que não têm as 
condições necessárias e o Padre Zezinho canta “menores abandonados, 
alguém os abandonou” e nós somos os responsáveis, não estou dizendo 
os parlamentares, a sociedade como um todo e é por isso que queremos 
dar a nossa contribuição. Irmãos e imãs, pastores e pastoras, irmãos e 
irmãs das nossas comunidades, missionários e missionárias, Senhoras e 
Senhores Parlamentares, que bom que podemos nos unir e semear a boa 
semente em vista do bem de nossas famílias. Por tudo Deus seja louvado. 
Gostaria de dizer que tenho uma boa notícia, fica uma expectativa, um 
pouco de choradeira, se eu dissesse que não estou sentindo nada eu seria 
um farsante, estou sentindo sim, são dez anos, muitas amizades, mas vou 
porque não sou dono da Igreja de Roraima, a notícia boa é que não vai vir 
outro pecador para cá, vai vir um santo para cá.
 O Senhor Mestre de Cerimônia Renato Barbosa – Neste 
momento daremos início do lançamento da Frente Cristã em Defesa da 
Família Roraimense. A Frente Cristã em Defesa da Família Roraimense 
nasceu em 20 de julho de 2015 como uma Organização fundamentada 
na Doutrina Cristã, constituída através da participação conjunta 
OMER, OMEBI, Diocese de Roraima e Renovação Carismática 
Católica do Brasil com a missão de alcançar o fortalecimento da 
organização e a participação efetiva nas lutas em defesa dos valores 
familiares e de caráter cristão. Frente Cristã busca estabelecer uma 
aliança de cooperação com a Assembleia Legislativa de forma a ser 
representada a nível nacional, de acordo com os princípios da ética 
cristã, inspiradas na virtude da fé da esperança, do amor considerando 
a pluralidade de correntes teológicas, a multiplicidade de igrejas e as 
diversidades denominacionais em Cristo Jesus. 
 Para falar sobre o assunto anunciamos a palavra do Senhor 
Deputado Franscisco Mozart. 
 O Senhor Deputado Franscisco Mozart – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, Pastores, Padres, Missionários e 
Missionárias, servidores desta Casa, público aqui presente. Incumbiu-
me a Frente Cristã em Defesa da Família Roraimense de ser um digno 
representante junto a bancada Evangélica nesta Casa. Ao ocupar a 
Tribuna no dia de hoje, gostaria de lembrar uma passagem de Lucas 15:16 
que diz: “ide por todo o mundo e pregai o evangelho à toda criatura”. 
Hoje mais de 40 milhões de pessoas no Brasil se declaram evangélicas, 
segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, 
passaram de 15,4% dos fies do país em 2002 para 22,2% em 2010. São 
milhares de templos, inúmeras universidades, escolas, creches, salas de 
alfabetização, orfanatos, hospitais e centros e recuperação de dependentes 
químicos. Hoje os representantes do evangelho no Legislativo têm 
importante papel nas profundas transformações éticas da sociedade, 
mesmo assim a bancada evangélica continua vítima de preconceito e 
discriminação. Como cristão evangélico creio que a luta contra toda forma 
de preconceito e a discriminação deve ser um dos nossos compromissos 
alienáveis, os evangélicos do Brasil em entendem desta matéria. Por ano 
sofreram preconceito, sejam com piadas em grupos sociais ou crianças 
nas escolas submetidas a bullyng. Nossa história de superação dos 
fieis e a perseguição à Igreja Evangélica no Brasil, aos missionários, 
presbíteros batistas e luteranos não deve ser esquecida é o fato da triste 
realidade brasileira, religiosos sempre sofreram perseguições. O conceito 
de um estado laico vem sendo desvirtuado do seu sentido original para 
fundamentar a construção de um estado ateu, onde ninguém pode emitir 
opinião de influência que seja fundamentada em princípios religiosos, ou 
seja, querem utilizar a laicidade para calar a voz e opiniões contrárias a 
projetos, leis, comportamentos e práticas conduzidas ao estímulo de certos 
segmentos sociais. Os maiores interessados são pessoas cujas práticas 
comportamentais não encontra apoio entre grupos religiosos. Nosso 
posicionamento não pode ser levado como fruto de um fundamentalismo 
religioso, uma instituição precisa ter um posicionamento claro e definido. 
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ele deste sonho, eu vi que os seus olhos brilharam, o seu coração pulsa 
por aquilo que é real e verdadeiro, que é princípio de Deus, portanto, 
princípio eterno. Então, dali saímos para o primeiro encontro. Isso 
não nasceu hoje, nem ontem, de uns dias para cá. Desde o início do 
ano sempre estamos em reuniões trabalhando isso e, principalmente, 
buscando a benção de Deus. Nesse tempo de interesses da desconstrução 
familiar, entendemos que a nossa luta é a mesma, as nossas bandeiras 
são as mesmas, portanto. Porque não nos unir? Porque não juntarmos 
as forças e defender as famílias, a vida, sabendo que tudo isso faz parte 
da criação do nosso Deus eterno, soberano Pai.
 Portanto, deixo aqui registrado como Presidente da OMER. 
No momento, a minha gratidão também ao Senhor Presidente, 
Deputado Jalser Renier, porque assim que viemos ao seu gabinete, 
de pronto fomos muito bem recebidos, aliás, todas às vezes que 
aqui viemos, fomos muito bem recebidos e, quando lhe passamos 
a ideia, e com o apoio dos nossos queridos Deputados Francisco 
Mozart e Evangelista Siqueira, Deputados que representam a Frente, 
rapidamente, com a sua visão e entendimento e com todo pujança do 
Deputado Jalser, esse sonho se tornou mais rápido, mais fácil de ser 
realizado. Hoje aqui estamos, nossos olhos são testemunhas. Roraima 
dá um grande passo. Roraima, neste momento, é exemplo para todo 
Brasil e, a partir desse momento, é que o Norte dá o norte, todos irão 
entender que juntos somos mais fortes e poderemos defender que a 
obra de Deus, a criação, a família tradicional, dar-se a partir de um 
homem, de uma mulher e de seus filhos, como Deus criou e assim será.
 Sairemos daqui imbuídos da responsabilidade e 
trabalharemos com afinco, levantando essa bandeira. Não que seja 
honra e glória para a OMER, OMEB, Diocese ou a Carismática, mas a 
honra e a glória sempre a Ele, o criador da família, Deus, o Pai Todo 
Poderoso. Obrigado.
 O Senhor Mestre de Cerimônia Renato Barbosa – Senhora 
e Senhores a Assembleia Legislativa de ordem do seu Presidente, 
abre espaço nesse momento para anunciar a todos o lançamento do 
Livro Biopirataria e Apropriação dos Conhecimentos Tradicionais, um 
estudo dos Índios Wapixanas de Roraima.
 Este livro é do autor Walter Sales Silva Jacinto, da Editora 
OAB, Conselho Federal, Brasília 2015. Advogado de carreira da 
Assembleia Legislativa de Roraima, Presidente da Comissão de Direito 
Ambiental da OAB/RR, membro Consultor da Comissão Nacional de 
Direito Ambiental, OAB Nacional, Mestre em Direito Ambiental. 
 Esse Título foi apresentado originalmente como dissertação 
do autor mestrado interinstitucional pela universidade do Estado do 
Amazonas e Universidade Federal de Roraima.
 O Livro está logo ao pé da escada que dá acesso a este 
plenário, onde poderão adquirir este livro que está sendo lançado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Agradeço 
imensamente a participação de todos, lembrando que queremos fazer 
uma correção onde Assembleia Legislativa e os Deputados Estaduais, 
a nosso pedido, vamos solicitar ao relator geral do orçamento que 
incluía também emendas para melhoria da infraestrutura da Casa do 
Pai, para que possa também restabelecer as pessoas, familiares que 
estão aí em situação difícil sobre o uso de dependência química, que 
é um problema sério que o Estado está passando, devido as nossas 
fronteiras. Então, eu acho que o Poder Legislativo contribuirá muito 
de maneira social com essas instituições.
 Lembrando que hoje à tarde não teremos expediente na 
Assembleia Legislativa, apenas os funcionários que estão à frente da 
organização do evento, para logo mais a noite, termos a abertura do 
natal, daremos também ponto facultativo na segunda-feira devido ao 
ferido de terça-feira.
 Alcançada a finalidade desta Comissão Geral, voltamos na 
fase em que se encontrava a Sessão.
 Ordem do Dia. Não havendo matéria para Ordem do dia, 
passamos para o Expediente de Explicações Pessoais.
 E, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a 
Sessão e convoco outra para o dia 09 de dezembro, à hora regimental.
 Registraram a presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Angela A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Coronel 
Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Francisco Mozart, 
Gabriel Picanço, George Melo, Izaias Maia, Jalser Renier, Jorge 
Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy Eda, Naldo 
da Loteria, Odilon Filho, Oleno Matos, Soldado Sampaio, Valdenir 
Ferreira e Zé Galeto.
Ata Sucinta Aprovada em: 09/12/2015

ATA DA 2463ª SESSÃO, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2015.

de Deus. E se ofereceram em sacrifício vivo santo e agradável a 
Deus. Esse é o verdadeiro culto racional de cada um de nós. Não nos 
deixemos nos moldar pelos padrões e idéias deste mundo. Vamos 
nos transformando cada dia pela renovação de nossa mente, pelo 
poder da Palavra de Deus, para que juntos tenhamos a capacidade de 
experimentar, comprovar e viver a boa, agradável e perfeita vontade 
de Deus”. Muito obrigado!
 O Senhor Esmail Magote (Presidente da Renovação 
Carismática Católica do estado de Roraima) – Bom-dia a todos. 
Senhor Presidente, bom-dia. Também para nós é uma grande alegria 
estarmos aqui hoje. Para mim é uma festa falar de uma frente que 
vem em busca de valores cristãos na família. Recordando o que o 
Pastor Rômulo falou, lembro-me do dia em que nos encontramos pela 
primeira vez para vivenciarmos esse projeto. Nós nos encontramos em 
uma luta. Nós não nos encontramos por acaso. Nós nos encontramos 
numa grande luta que esta Casa viveu, que foi o Plano Estadual de 
Educação, onde nós tiramos pelos votos dos Parlamentares pela 
ideologia de gênero, que é uma luta nacional. E foi nessa primeira 
luta que nós nos encontramos como católicos e como evangélicos. 
Vencemos a primeira batalha. Mas digo para vocês irmãos e irmãs, 
que nós precisamos, como filhos de Deus, lutar em prol da família 
brasileira, porque se nós nos fecharmos aos ouvidos e  olhos e 
acharmos que as coisas estão boas, digo a você, as coisas não andam 
bem para as famílias deste Brasil. E a Frente Cristã, juntando a igreja 
Católica e as Evangélicas, estão neste projeto não para dizer que são 
donos da verdade, nós não somos donos das verdade. Mas queremos 
contribuir para que a verdade seja dita, e ela precisa ser dita. Não 
podemos esconder as coisas debaixo do tapete e dizer que a sociedade 
vai bem. A sociedade só irá bem quando as famílias deste Brasil 
estiveram bem e façamos nós mesmos dentro de nossas casas, dentro 
da comunidade em que vivemos, será que as famílias estão indo bem? 
Então, visando isso, criamos a Frente Cristã e vamos batalhar, lutar 
junto com a Assembleia Legislativa, com a Câmara Municipal, aqui 
representada pelo residente e com todos vocês que estão aqui. Nós 
queremos lutar para uma boa sociedade. E uma boa sociedade se faz 
de famílias estruturadas. Muito obrigado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Passo a palavra ao 
meu amigo Sebastião Pinho, Presidente da Ordem dos Ministros do 
Brasil.
 O Senhor Sebastião Pinho, Presidente da Ordem dos 
Ministros Evangélicos do Brasil/Exterior-OMEB – Cumprimentar 
aqui o Senhor Presidente destra Casa, Deputado Jalser Renier, os 
demais da Mesa, em nome do Apostolo Elton e todos os pastores, 
Bispo Dom Roque e todos os presentes.
 Bom-dia a todos os Senhores Deputados e Deputadas. Como 
Presidente da OMEB, Ordem de Ministros Evangélicos do Brasil/
Exterior, quero dizer da minha satisfação, dessa parceria com a OMER, 
na pessoa do seu presidente Apostolo Elton, e também a diocese de 
Roraima nessa parceria, agora criando a Frente Cristã em Defesa da 
Família. Com o Esmail falou é uma causa justa, estamos aqui e nossa 
finalidade é defender a família em primeiro lugar. Então, isso é um 
grande passo e o Esmail falou uma coisa interessante que quando nós 
nos reunimos pela primeira vez, não foi por acaso, mas foi um momento 
de grande importância, e nós então, vendo a necessidade, nos unimos 
e começamos desde dali a defender a família. Agradeço ao Presidente 
desta Casa, todo apoio que estamos recebendo pelo lançamento da 
Frente Cristã. Tem um ditado que diz: “A união faz a força”. Quero 
deixar aqui o salmo 133:1, que diz: “Quão bom e quão suave, que os 
irmãos vivam em união”. Que Deus abençoe e muito obrigado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier– Obrigado Sebastião.
 Convido o Apostolo Elton Souza, Presidente da Ordem 
Estadual de Ministros Evangélicos de Roraima – OMER.
 O Senhor Apostolo Elton Souza, Presidente da Ordem 
Estadual de ministros Evangélicos de Roraima – OMER. -
Quero cumprimentar o Presidente da Assembleia e, em seu nome, 
cumprimentar os demais Deputados aqui presentes. Em nome do meu 
amigo Dom Roque Paloschi, cumprimento também os demais Padres, 
Missionários, católicos aqui. Cumprimento o Pastor Augusto e, em seu 
nome, cumprimento todos os pastores que se encontram aqui. 
 Em rápidas palavras, quero dizer que é uma grande alegria 
ver este sonho se realizar e ser oficializado hoje aqui na Casa do povo, 
Assembleia legislativa do Estado de Roraima, esta Frente Cristã de 
Defesa da Família e da vida. Lembro-me agora, querido amigo Dom 
Roque, quando nos encontramos aqui numa das ruas próximas e 
começamos a conversar sobre esse assunto e dali saiu o nosso primeiro 
encontro e, quando encontrei Dom Roque Paloschi, e conversei com 
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no Estado de Roraima; contratação de brigadista civil para o interior; 
reconhecimento da situação emergente de estiagem; contratação 
de equipamentos para abertura de cacimbas, com acompanhamento 
técnico; e contratação de pessoas para execução dos serviços.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos 
para o Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, há um orador inscrito para o Grande Expediente, o Senhor 
Deputado Jânio Xingu.
 O Senhor Deputado Jânio Xingu – Senhor Presidente, 
Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, plateia aqui presente, bom 
dia. Deputado Coronel Chagas, que é o Presidente da Comissão que trata 
do PCCR do quadro geral, já está vindo para o Plenário, estava em seu 
gabinete. Liguei para ele e ele disse que já estava vindo para o Plenário 
para que pudéssemos evoluir para tentarmos votar ainda hoje, se possível. 
Mas, gostaria de informar a todos os servidores do quadro geral, em 
especial ao sindicato, ao Francisco, que durante quase oito meses me 
acompanhou em meu gabinete, onde tivemos diversas reuniões. Tivemos 
também uma audiência pública, conversamos com todas as categorias 
para que ninguém chegasse um dia a falar que o Poder Legislativo votou 
uma lei que trata da minha vida sem me ouvir. Nós ouvimos a todos, 
fizemos aquilo que tinha que ser feito, ponderamos. Vimos os artigos que 
tiravam os direitos do servidor e, agora, quero enumerar alguns deles que 
acordamos fazer emendas para que a Comissão possa aprovar e o Plenário 
desta Casa também, para que vocês possam ter o Natal mais tranqüilo e 
mais esperado dos últimos onze anos.
 Senhor Presidente, no texto original do PCCR do quadro 
geral, o governo contempla o nível superior e o nível médio. Vou falar 
em uma linguagem para que todos vocês possam entender. Imaginem 
que um nível superior fez um curso de pós-graduação, ele é economista 
e fez pós-graduação em gestão financeira. Ele vai ganhar 5% a mais 
sobre o salário. Imaginem que o nível médio foi para a faculdade e fez 
um curso superior, fez a sua monografia e recebeu seu diploma, também 
irá receber 5% sobre seu salário. Agora, imaginem que mais de dois mil 
servidores foram esquecidos pelo texto original do Governo do Estado, 
pois ele não contempla o nível fundamental formado pelos garçons, 
motoristas, copeiras, operador de máquina, enfim, todas as categorias do 
ensino fundamental. O que fizemos sobre isso para vocês entenderem? 
Fizemos uma emenda e incluímos todo o nível fundamental na mesma 
ordem do superior e do médio. Portanto, todos aqueles do nível 
fundamental, a partir dessa emenda da relatoria, irá gozar dos mesmos 
direitos que terão os níveis superiores e médios. Isso é fazer justiça! 
Outra coisa que me chamou a atenção, é que a Constituição Federal 
e a Estadual contemplam que todos os governos, seja o municipal, 
estadual ou federal deverão resguardar, no mínimo, 20% das vagas 
em comissão para os concursados. Aqui no texto original, nessa lei do 
PCCR do quadro geral, a secretaria de administração também esqueceu 
e nós já estamos corrigindo, através de uma emenda, que 20% de todos 
os cargos comissionados do Governo do Estado sejam reservados para 
distribuir entre vocês, como diz a Constituição Federal e a Estadual. 
Estou apenas informando vocês de forma simplória algumas das coisas 
que estamos fazendo e que já foram acordados com o sindicato para que 
vocês possam entender o que estamos fazendo nesta relatoria. Tem outra 
coisa que me chamou atenção. O Governo do Estado, no texto original, 
colocou que na avaliação desses diplomas que porventura vocês venham 
a ter, será criada uma comissão através de decreto, Deputado Sampaio. 
Vai ser mais ou menos assim. O José fez o curso superior dele, entrega e 
protocola na administração o seu diploma e sua habilitação para receber 
seu dinheiro, e aí a Governadora, de forma monocrática, nomeia uma 
comissão que, na maioria das vezes, não funciona, nunca se reúne, 
porque o presidente está sempre doente e o vice-presidente viajou, 
e ele fica o decorrer do ano todinho com sua documentação sem ser 
avaliada. Nós fizemos uma emenda para que o funcionário, no ato do 
protocolo, se o Governo do Estado não der continuidade para avaliar 
sua documentação do MEC para que ele possa receber, a partir do dia 
que é protocolado, ele passa a receber retroativamente. Por exemplo, 
se o José protocolou a documentação dele em janeiro e o Governo do 
Estado e sua comissão resolveu se reunir para dizer que a documentação 
do José está perfeita, que ele está enquadrado e que a partir de agora 
ele passará a receber os 5% só em dezembro, Deputado Oleno, ele vai 
receber os doze meses retroativos. Essa é a minha emenda, para evitar 
que criem essas Comissões que não funcionam e para enganar e depois 
dizer o seguinte: José votou no Jânio, votou no George ou votou no 
Pedro, ele não votou no meu governo, e não vamos avaliá-lo, deixa 

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

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER
 Às nove horas do dia nove de dezembro de dois mil 
e quinze, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda 
milésima quadringentésima sexagésima terceira 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 presente Sessão. 
 Convido a Senhora Deputada Lenir Rodrigues para atuar 
como Segunda-Secretária ad hoc e solicito que proceda à leitura da 
Ata da Sessão anterior.
 A Senhora Segunda-Secretária Lenir Rodrigues – Lida a 
Ata.
 O Senhor Presidente Jalser Renier– Coloco em discussão a 
Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados 
que queira discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica. 
Os Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Comunico aos senhores Deputados e a todos os servidores 
desta Casa, bem como a platéia, que esta Sessão está sendo exibida 
pelo canal 57.2, que ontem foi vítima de uma posição ideologicamente 
contrária, pois o canal que utilizamos entra no mesmo comando da 
Sky. O satélite é da TV Assembleia, não é da TV Câmara como foi dito 
ontem no Facebook por um ex-parlamentar que já foi Presidente desta 
Casa, o ex-Deputado Berinho Bantim, agredindo a maneira como a 
Assembleia Legislativa apresenta os programas de exibição. Nós 
apresentamos o programa e todas as sessões da Assembleia Legislativa 
porque entendemos que toda a população precisa ficar antenada sobre 
tudo o que ocorre dentro da Assembleia. A TV Assembleia é um 
instrumento necessário para que a população possa assistir aos debates, 
ver o comportamento e também as faltas e ausências dos Deputados, 
porque todas as faltas e ausências serão consideradas, como já estão 
sendo feito através de desconto nos salários dos senhores Deputados 
e nós estamos publicando isso no site do painel da transparência 
porque não vamos ser flexíveis com Deputados que não vêm trabalhar 
nas sessões. Outra coisa que quero dizer ao Parlamentar é que a TV 
Assembleia é um canal digital e estamos tentando fazer com que toda 
sociedade possa assistir pelo 57.2. Não é nenhum interesse nosso 
invadir espaço da TV Câmara, até porque a Assembleia não vem 
fazendo isso. Então, gostaria de dizer ao Deputado Berinho que ele foi 
mal informado e mal interpretado e tenha respeito por esta Casa. Não 
vou me dirigir com a mesma agressão com que ele se reportou a mim, 
mas quero dizer que o respeito como Presidente desta Casa, como 
roraimense, como macuxi e dizer que o diálogo é a melhor maneira 
para construirmos a convergência e não a divergência.
 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 DO PODER EXECUTIVO:
 Mensagem Governamental nº 057, de 03/12/15, 
encaminhando, para apreciação, o Projeto de Lei que “dispõe sobre 
a qualificação de entidades sem fins lucrativos, como organizações 
sociais, e dá outras providências”;
 Mensagem Governamental nº 058, de 03/12/15, 
encaminhando, para apreciação, o Projeto de Lei que “dispõe sobre a 
qualificação de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos 
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP e 
dá outras providências”.
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS:
 Projeto de Decreto Legislativo s/nº, de 02/12/15, do 
Deputado Brito Bezerra, que concede a comenda Orgulho de Roraima 
ao Senhor Ademir Teles Menezes e dá outras providências;
 Projeto de Decreto Legislativo s/nº, de 09/12/15, da 
Deputada Lenir Rodrigues, que “susta os efeitos do Termo de 
Ajustamento de Conduta – TAC nº 001/15, publicado no DJ-e do 
dia 28/11/15, páginas 140/142, firmado entre o Ministério Público 
Estadual e o Estado de Roraima, visando anulação dos processos de 
promoção por merecimento dos delegados de Polícia Civil do Estado 
de Roraima”;
 Indicação nº 234/15 da Comissão de Agricultura, Pecuária 
e Política Rural à Senhora Governadora do Estado de Roraima, para 
criação de projeto que resolva os problemas causados pela estiagem 
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entendeu e mandou e nós estamos fazendo a nossa parte como relator, 
mas o projeto estava que nem plano de saúde: aquilo que as letras 
grandes dão, as letras pequenas tomam. Por isso que tivemos que 
adequá-lo. Passei o final de semana estudando isso, discutindo com o 
sindicato porque existiam muitas pegadinhas. Uma delas, Deputado, 
vou dizer agora e depois quero ouvir os Deputados George Melo e 
Angela. É que no artigo 3º do Plano diz o seguinte: “ que mesmo na 
sua progressão educacional, a pessoa que fez o segundo grau e depois 
o nível superior, e requereu seus 5% no salário”, ela colocou um artigo 
dizendo que o governo só deverá pagar se houver recursos. Isso é uma 
coisa que não existe! Como um governo vai colocar uma lei dessas! 
Ele nunca vai ter o recurso para pagar. Todo tempo vai dizer que não 
tem recursos. Deputado Sampaio, o que nós fizemos? Suprimimos esse 
artigo. Tiramos isso do texto original. O que eu estou fazendo aqui foi 
acordo com a categoria. Porque senão, o José vai chegar lá, a comissão 
aprova a habilitação dele, diz que ele agora não é mais nível médio, 
agora é engenheiro, administrador; o nível fundamental que também 
concluiu o segundo grau também vai requerer, e a Governadora vai dizer 
que não tem dinheiro para pagar. O que adiantou? Absolutamente nada!
 Aparte concedido ao Senhor Deputado George Melo – 
Deputado Xingú, quero aqui lhe parabenizar pelo brilhante trabalho 
que o Senhor fez na condução junto às categorias. Quero aqui chamar 
atenção de todos os Deputados, inclusive do Presidente Jalser, para 
dizer não só a nós Deputados, mas a todas as pessoas que moram neste 
Estado que esse é o grande projeto que essa Casa estará aprovando. 
Estamos dando o respeito a essas categorias que elas merecem, porque 
já foi dado aqui nesta Casa equiparação salarial a Juiz, Defensor, 
Procurador, Ministro, mas ninguém, Deputado, tinha se lembrado dos 
pequenininhos e Vossa Excelência fez isso com maestria, porque eu 
acompanhei vários debates. Acho que ninguém aqui pode questionar 
toda a demanda, exauri todas as dúvidas com relação a esse projeto. 
Vossa Excelência trocou figurinhas com todos os representantes e 
vi, inclusive, na sua casa, eles sendo recebidos. Então, eu tenho uma 
emenda para fazer a esse projeto, que é para que garanta, também, 
Deputado Xingú, gostaria que Vossa Excelência acolhesse, pois quando 
um servidor for cedido para outro órgão, que o poder cedente garanta 
a sua remuneração. Dessa forma, nós vamos garantir que esse servidor 
seja mais valorizado onde estiver, porque assim você tem motivação 
para trabalhar e, quando você é motivado, você é visto pelos outros. 
Gostaria que Vossa Excelência analisasse minha emenda com bastante 
carinho, com seu olhar, que foi muito bem fixado nesse projeto. Então, 
acho que a Casa está de parabéns com o suor desse trabalho, que nós, 
certamente, iremos aprová-lo o mais rápido possível. Por mim ele 
seria aprovado ainda hoje. Se tiver como reunir a Comissão Conjunta, 
vamos reunir, mas acho que o povo de Roraima tem que saber que esta 
Casa olha para todos os servidores do Estado e não apenas para uma 
categoria. Então, Vossa Excelência está de parabéns e se a Governador 
não assinar, ele voltará para esta Casa e nós derrubaremos o veto.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú continua – Obrigado, 
Deputado George Melo, pela sua intervenção. Gostaria de dizer que 
essa emenda de Vossa Excelência atende todos os órgãos, porque a sua 
emenda, pelo o que entendi, quando algum funcionário do Executivo, 
através de um processo de cooperação entre um Poder e outro, o Poder 
de origem é quem paga o seu salário, pelo menos é isso o que entendi. 
E, sendo assim, certamente, iremos acolher e a comissão irá aprovar.
 Aparte concedido à Senhora Deputa da Angela Portella 
– Quero, nosso Presidente, Deputado Jalser, cumprimentar os 
demais nobres pares desta Casa, cumprimentar todos os servidores e 
demais pessoas que se encontram presentes dentro desta Casa hoje. 
Cumprimentar o Deputado Xingú e já agradecer pela oportunidade 
do aparte. Deputado Xingú, me sinto bastante honrada hoje em fazer 
uma intervenção na sua fala, para dizer que fico muito feliz em ver 
que um Deputado tenha assumido essa bandeira. Desde a legislatura 
passada, o senhor tem olhado pelos servidores do nosso Estado como 
um todo. Eu sou servidora de carreira, tanto do Banco do Brasil como 
do Governo do Estado, e eu sei o valor que um funcionário tem. O 
servidor faz um concurso, se prepara, acredita no que estava no edital, 
têm os seus direitos, têm os seus deveres, é claro. Tenho certeza 
que todos os servidores do Estado são competentes, são dedicados 
e fazem com que nosso Estado esteja evoluindo, melhorando, mas 
nós precisamos também dar essa contrapartida a respeito dessa 
valorização. A valorização também passa pela questão das progressões 
verticais e horizontais. Daí a importância e a sensibilidade do senhor 
nessa causa. Eu fui procurada pelos pedagogos e pelos artesãos uma 
vez que eles ainda estão fora desse processo. Então, quero pedir que 
inclua-os. Eu e o Deputado George Melo estamos fazendo a indicação 

a documentação dele parada. Só que coma minha Emenda ele vai ter 
que aprovar, porque a documentação dele é legítima, e o governo vai 
depositar retroativamente na conta do funcionário.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Soldado Sampaio – 
Deputado Xingú, obrigado por me conceder aparte. Meu cordial bom-
dia a todos aqui presentes, em especial o servidor do quadro geral. 
Quero dizer que estou pronto para votar. Faço parte da Comissão 
Especial, da qual Vossa Excelência é o Relator, tanto eu quanto o 
Deputado Evangelista somos membros. Estamos só aguardando a hora 
da convocação do Presidente, ou logo após a Sessão, ou à tarde, para 
discutirmos na Comissão o Relatório e algumas emendas apresentadas 
por Vossa Excelência e demais Deputados. Agora quero apenas fazer 
um registro, Deputado Xingú, com a necessidade de fazer justiça e 
reconhecimento. Esses servidores do quadro geral estão aí há mais 
de 10 anos sendo massacrados pelos governos que passaram. Muitos 
ganham abaixo de um salário mínimo e recebem um complemento 
para completar um salário mínimo. Várias categorias avançaram 
no governo: segurança pública, saúde, educação, e os servidores do 
quadro geral não avançaram, e acumularam perdas salariais, sendo 
desprestigiados. Parecia haver uma má vontade por parte dos governos 
anteriores. Para extinguir o quadro, criaram a tal da terceirização e 
a intenção era essa, era extinguir o quadro de servidores gerais. 
Mas, a categoria teve a compreensão, e os avanços que houve nas 
demais categorias se deu por dois fatores: Primeiro pela luta dessas 
categorias que avançaram através da organização sindical, coisa que 
não ocorreu com o quadro dos servidores gerais. Havia um sindicato 
inerte, que não conversava com a categoria, não tinha entendimento 
e não conseguia, em momento algum, emplacar com o movimento a 
greve para colocar para o governo e sociedade suas demandas. Está de 
parabéns a categoria por entender e compreender a importância que 
é o sindicato. Hoje tem uma diretoria eleita de maneira democrática, 
que, segundo o Francisco, que é o Presidente, já houve um acréscimo 
de mais 300% no quadro de sindicalizados nesses últimos anos para 
cá. Estamos vendo presente aqui, constantemente, o sindicato fazendo 
mobilização junto aos gabinetes, junto ao Executivo, tentando 
demonstrar sua pauta. Portanto, está de parabéns a categoria por ter 
essa compreensão, por ter essa leitura e por fortalecer o sindicato. 
O trabalhador não tem outro caminho para encabeçar se não for 
através da organização sindical. É preciso que todas as categorias 
e trabalhadores do Estado de Roraima entendam isso, e hoje está 
sendo compreendido pelos servidores gerais. Sindicato não é só 
para receber a mensalidade ou simplesmente, na época de aumento 
de salário, que se lembra do sindicato. Sindicato tem que está com 
participação permanente com os trabalhadores, discutindo com a 
diretoria os caminhos a serem traçados. O primeiro passo é esse. E a 
partir dessa organização será uma nova época do quadro do servidor 
geral. Segundo, fazer um reconhecimento do atual governo. Mesmo 
diante da crise que encontramos no Brasil e em Roraima e que atinge 
a economia do Estado, o governo se demonstrou sensível e esta é a 
primeira categoria que está vindo para cá. Já houve uma demonstração 
por parte do governo, já houve audiência pública, já foram atendidos 
pelo Secretário de Administração e é claro que muita coisa precisa ser 
ajustada e aí Vossa Excelência está cuidando juntamente com a gente 
desses ajustes necessários para que possamos aprovar.
 Então, está claro que o governo reconheceu, valorizando 
os servidores do quadro geral, coisa que não ocorreu nos governos 
anteriores. Quero me colocar à disposição para sentarmos e ajustarmos 
essas emendas, de fato, inclusive fazendo um canal de diálogo, pois é 
urgente, não temos mais tempo. Vamos conversar com o líder do governo 
para ver o que a gente pode recepcionar de emenda, caso uma outra 
emenda venha gerar despesas, assim como Vossa Excelência colocou uma 
emenda que é mais do que justa, é legitima, que é a emenda que destina 
percentual aos quadros efetivos. Isso é regra em todo Brasil, não pode 
ser diferente aos servidores gerais. Mais uma outra despesa que venha 
onerar o governo do Estado, vamos fazer o diálogo, através do líder do 
governo, para aprovar a emenda e não ter nenhum tipo de veto por parte 
do governo. Há boa vontade, sei porque tenho conversado com a Casa 
Civil, a própria Governadora, CEGAD em aprovar o projeto que enviou 
há dias para esta Casa, e apenas está sendo analisado nesta Casa.
 Então, quero lhe parabenizar pela relatoria, o sindicato pela 
atuação, pela força, os servidores por entender esse momento e me 
colocar à disposição para votarmos esse projeto. Era isso, Deputado 
Xingú, e muito obrigado!
 O Senhor Deputado Jânio Xingú continua. – Obrigado, 
Deputado Sampaio, pela sua intervenção. Queria informar a Vossa 
Excelência que o projeto em si, quero dizer aqui que a Governadora 
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a um salário mínimo. Eu acho que isso não é correto, precisamos 
corrigir essas distorções e dar o salário que eles merecem. Deputado 
Xingú, pode contar comigo. Logo ao término da Sessão vamos nos 
reunir para votar o projeto na Comissão.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú continua – Para encerrar, 
eu queria fazer um pedido ao Presidente do Poder Legislativo, Deputado 
Jalser Renier, porque hoje, Deputado Chagas, nós não temos Deputados 
suficientes para votar. Então, eu peço aos Presidentes que nos reunamos 
no horário da tarde para votar o relatório que já está pronto e acordado 
com a categoria e que amanhã, sabendo da envergadura de Vossa 
Excelência, quando trata do interesse público, pois sempre disse que 
jamais Vossa Excelência votaria o orçamento do Estado antes de 
aprovarmos o PCCR do quadro geral. Mesmo não tendo combinado, 
sabia que Vossa Excelência não faria diferente. Gostaria de fazer um 
pedido especial, porque hoje vamos votar na Comissão e amanhã gostaria 
que Vossa Excelência colocasse em votação no Plenário como presente 
de Natal a todos esses pais e mães de família. Que nós pudéssemos 
nos reunir à tarde para aprovarmos o relatório e fica a critério de um 
ato discricionário do Presidente da Casa, Deputado Jalser Renier, para 
que ele coloque em votação e nós possamos aprovar e que todos vocês 
fiquem convidados a vir, para que não haja aquele monte de pedido de 
vista. Porque tem Deputado que chega aqui e diz que quer pedir vista 
porque não entendeu, porque quando é favorável às pessoas eles nunca 
entendem. É igual ao PT. Quando foi para caçar o Collor podia; agora, é 
golpe. As pessoas, quando é em favor próprio, tudo pode, mas quando se 
é para o outro está tudo errado. Então, Senhor Presidente, eu queria que 
o Senhor pudesse nos atender para que possamos ter um grande presente 
de Natal. Muito obrigado!
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Deputado Xingú 
quando esse Projeto chegou na Comissão, nós tivemos a preocupação 
de criar uma Comissão Especial exclusivamente para analisar a 
matéria. Isso não compete às Comissões em conjunto e sim à Comissão 
Especial, que tem como Presidente o Deputado Chagas; como Vice-
Presidente, o Deputado Sampaio; Deputado Jânio Xingú, Relator; 
Deputado membros: Naldo da Loteria e Evangelista Siqueira.
 Deputado Xingú, nós temos 21 Deputados presentes no 
painel e apenas 8 Deputados em Plenário. Esta Casa tem sido flexível 
com os Senhores Deputados e peço ao Departamento Técnico que 
providencie, dê falta e publique amanhã no Diário Oficial os nomes 
do Deputados faltosos. Eu não vou voltar atrás da minha decisão. 
Os Deputados podem mandar requerimento, mas não será acatado. 
O Deputado me solicitou, em razão de ser Líder do Governo, para 
acompanhar a comitiva da Governadora que recepcionará a Presidente 
Dilma. Eu prontamente atendi o seu requerimento, porém, não recebi 
mais nenhum requerimento dos Senhores Deputados, e o mesmo está 
eximado de qualquer falta.
 Quero comunicar que, com relação ao PCCR de todo o 
quadro geral, vou solicitar que, após o término da Sessão, a Comissão 
se reúna e dê parecer ao relatório. Eu viajarei hoje e retorno amanhã. 
Quero comunicar ao Deputado Chagas, que conduzirá a Sessão amanhã, 
que o referido projeto entrará na pauta da Sessão de amanhã. Já que 
o Governo enviou para a Assembleia, não há porque a Assembleia 
Legislativa ficar com esse projeto tramitando por mais tempo aqui.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Senhor Presidente, 
quero justificar a minha saída daqui a pouco irei recepcionar a Presidente 
Dilma. Não oficializei de maneira escrita, mas a faço de maneira verbal. 
Independente de quem é a favor ou contra a Presidente, no momento 
em que ela está enfrentando, é outra questão, não quero entrar nesse 
mérito. Não só no mérito dela vir entregar 2.800 habitações para pessoas 
carentes no Estado, mas tem todo um desfecho político, inclusive, da 
ação desta Casa e de toda classe política de que ela irá trazer boas novas, 
inclusive, referente ao Linhão de Tucuruí, que foi um pleito desta Casa, 
de toda a classe política e também da sociedade, tentando convencer 
a Presidente Dilma a rever o Decreto que transferiu as terras para 
Roraima, retirando desse Decreto o famigerado Parque dos Lavrados, 
que é impeditivo, hoje, para que as demais glebas sejam transferidas 
para Roraima e que possamos titular as terras do Estado.
 Então, eu vejo como um momento importante, independente 
da situação da Presidente Dilma. Eu sou favorável à Presidente 
Dilma, mas não quero trazer essa discussão à baila. Eu quero dizer 
que, enquanto presidente do partido e Deputado do PCdoB, acho 
importante esta visita da Presidente e quero me fazer presente. Cabe 
a Vossa Excelência descontar ou não a minha ausência, mas quero dar 
ciência à Mesa Diretora que estarei ausente daqui a alguns minutos, 
participando da comitiva.
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira pede Questão de 

para essa emenda para que sejam incluídos também os artesãos e os 
pedagogos, pois eles ainda estão fora. O Senhor tem o meu apoio, 
pode contar comigo e todos os servidores do nosso Estado. Isso vem 
em uma hora de extrema importância porque deve estar uma angústia 
muito grande no coração desses pais de famílias porque a inflação está 
galopante e as pessoas estavam sem uma perspectiva. Então, quero 
dizer que esse presente de Natal está vindo, principalmente pelas suas 
mãos, Deputado Xingu. Eu lhe parabenizo. Obrigado pelo aparte!
 O Senhor Deputado Jânio Xingu continua. – Obrigado, 
Deputada Angela. Quero dizer a Vossa Excelência, que tem se 
preocupado o tempo todo, me procurou para falar sobre o PCCR da 
ADERR e de outros órgãos que deverão estar a caminho. É o sonho 
de todo funcionário a sua progressão. É igual ao político. O sonho de 
todo político é se eleger. A progressão do político é o voto. O sonho 
de todo mundo que milita na política é um dia ter um mandato. E o 
sonho de todo funcionário é ter um dia a sua evolução profissional. Já 
a do político é através do voto. O político que não tem voto é fadado 
ao fracasso. Por isso que nós precisamos do voto para que possamos 
ter a nossa progressão reconhecida. Os funcionários precisam ter a sua 
promoção para ter os seus direitos reconhecidos. 
 Com a palavra o Deputado Jorge Everton, que já tinha pedido 
um aparte e depois finaliza o Presidente da Comissão. Certamente, 
vamos fazer isso ainda hoje, porque o Chagas é um homem preparado 
e entende a importância desse projeto porque ele já foi Chefe da 
Casa Civil. Com certeza, ele tem conhecimento em profundidade da 
importância disso. Com a palavra o Deputado Jorge Everton.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jorge Everton – 
Obrigado, Deputado Xingu. Queria dar um bom dia a todos. Vossa 
Excelência está de parabéns pois esse trabalho é para poucos, Deputado. 
Infelizmente, na gestão pública, poucos valorizam o servidor. Os gestores 
olham para os servidores como se eles fossem inimigos, como se eles 
fossem um mal para o Estado. Alegam sempre falta de recursos. Não tem 
recurso para pagar progressão, para aumento salarial e nem ao menos 
para reposição salarial, mas tem recursos para alugar mansão, como foi 
alugada no Lago Sul por 35 mil reais por mês. Para fazer o quê? 
 A questão do recurso é saber investir da forma correta. Se 
o Estado passa por uma crise, que se cortem despesas. Como eu já 
defendi aqui na tribuna, para que sustentar uma secretaria, onde só 
está dando abrigo ao João Pisolatti, não tem função nenhuma para 
o Estado. Vamos valorizar o servidor! Vamos pegar esses recursos e 
investir no servidor. Vamos pagar as suas progressões devidas. Vamos 
garantir os seus aumentos salariais. 
 Quando eu fui Presidente do DETRAN, vocês me ajudaram 
a aprovar um Plano de Cargos muito bom para o DETRAN, onde 
estava garantido o direito à gratificação de escolaridade para valorizar 
o servidor de forma contínua, se preparando para atender bem a 
sociedade. Afinal de contas, o servidor é membro da sociedade e precisa 
dessa qualificação. Eu quero me comprometer com cada servidor que 
está aqui. Todo projeto que for favorável ao servidor público, pode 
contar comigo que eu vou batalhar junto com Vossa Excelência para 
aprovação. Parabéns! Conte comigo e obrigado a todos.
 O Senhor Deputado Jânio Xingu continua. – Obrigado, 
Deputado Jorge Everton, pelas suas palavras. Deputado Chagas, 
que vai falar agora, meu relatório está pronto. Eu já coloquei aqui 
publicamente. Não é normal colocar, sempre a gente se reúne, mas eu 
fiz questão de colocar para que as pessoas ficassem envolvidas nesse 
projeto, entendessem e não tivessem nenhum tipo de dúvida. E se 
Vossa Excelência, pelo que estou vendo no plenário, não tem Deputado 
suficiente para votar agora, em função da vinda da Presidente Dilma. 
Os Deputados de situação foram recebê-la no aeroporto. A Presidente 
Dilma decidiu se despedir do poder em Roraima. É um momento 
histórico. É o único estado em que ela vai andar antes do impeachment. 
Então, isso vai ser uma recordação, mesmo que negativa. Concedo um 
aparte ao Deputado Coronel Chagas.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Coronel Chagas – 
Deputado Xingú, caro colegas, quero, em primeiro lugar, Deputado 
parabenizá-lo pela defesa daqueles que compõem o quadro geral do 
Poder Executivo de Roraima. Nós fazemos parte de uma comissão, 
eu como Presidente e Vossa Excelência como Relator e outros colegas 
como membros que estão estudando o projeto. A minha vontade é 
que votássemos esse projeto hoje, na Comissão. Nós temos que votar 
até para saber o impacto, porque iremos votar, nos próximos dias, o 
orçamento para 2016. Esses servidores que compõem o quadro geral 
do Estado foram por muitos anos injustiçados, com salários baixos e 
uma série de direitos previstos na Constituição que não são estendidos 
a eles, e o Estado tendo que completar os salários deles para chegar 
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Soldado Sampaio, Ângela Portela, Brito Bezerra, Chico Guerra, 
Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, George Melo, Jorge Everton, 
Lenir Rodrigues, Masamy Eda, Mecias de Jesus, Odilon Filho e 
Valdernir Ferreira, para reunião extraordinária desta Comissão no 
dia 9 de dezembro.” Ou seja, hoje às 15 horas na sala de reuniões, 
nos altos do Plenário Deputada Noêmia Bastos Amazonas, para 
apreciação e deliberação das seguintes proposições: Projeto de Lei 
060/15, de autoria governamental, que dispõe sobre o Plano Plurianual 
PPA, para o quadriênio 16/19 e o Projeto de Lei 061/15, de autoria 
governamental, que estima a receita e fixa a despesa para o Estado de 
Roraima para o exercício financeiro de 2016. Então, este é o edital de 
convocação para a reunião da Comissão Mista de Orçamento. 
  O Senhor Presidente Jalser Renier- Quero 
comunicar que eu preciso que a Comissão de Justiça e Redação Final, 
que é presidida pelo Deputado George Melo, após o encerramento desta 
Sessão, reuna-se para dar parecer ao Projeto de Decreto Legislativo 
que tramita nesta Casa, de autoria do Deputado Jorge Everton 
e da Deputada Lenir. Versa sobre a sustação do ato que tem como 
objetivo a remuneração dos salários dos delegados. Susta os efeitos 
do Termo de Ajustamento de Conduta, TAC, publicado no TJ no dia 
28/11/15, nas páginas 140 e 142, firmado entre o Ministério Público 
de Roraima e o Governo, que visa a anulação do processo de promoção 
por merecimento dos Delegados de Polícia Civil. Eu gostaria que a 
Comissão, que tem como Presidente o Deputado George Melo, reuna-
se, pois, o parecer já está quase pronto, basta que a Comissão se reuna 
e emita o parecer para que amanhã esteja na pauta.
 Anuncio também na pauta a sustação do contrato da 
Governadora, que fere os direitos legítimos dos senhores delegados 
do Estado de Roraima. Teremos 3 projetos na pauta de amanhã: O 
Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores do Quadro Geral 
do Estado de Roraima; A PEC de autoria do Deputado Chico Guerra e 
o Projeto de Decreto Legislativo que susta os efeitos do ajustamento 
de conduta feito através do TAC, 001/15. Não havendo quem queira 
se manifestar no Expediente de Explicações Pessoais, e, não havendo 
mais nada a tratar, dou por encerrada a Sessão e convocou outra para 
o dia 10 de dezembro, à hora regimental. 
 Registraram presença no painel, os Senhores Deputados: 
Angela A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico 
Guerra, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, 
Francisco Mozart, Gabriel Picanço, George Melo, Izaias Maia, 
Jalser Renier, Jânio Xingu, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, 
Marcelo Cabral, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, 
Oleno Matos, Soldado Sampaio e Zé Galeto.
Ata Sucinta Aprovada em: 10/12/2015

DAS COMISSÕES
SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERÊNCIA DE APOIO ÀS COMISSÕES
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA E SERVIÇOS 
PÚBLICOS.

Em 21/12/2015 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 019/2015 

Convocamos os Senhores Deputados que compõe esta 
Comissão: Soldado Sampaio, Lenir Rodrigues, Odilon Filho e 
Coronel Chagas, para reunião Ordinária desta Comissão, no dia 22 
de dezembro (terça-feira) após Sessão Plenária, na Sala de Reuniões, 
nos altos do Plenário Deputada Noêmia Bastos Amazonas deste 
Poder, para apreciação e deliberação das proposições: Projeto de Lei 
N° 066/15 de autoria da Deputada Aurelina Medeiros, que, “Cria o 
programa de treinamento de segurança contra incêndio e controle de 
pânico nas escolas públicas do Estado de Roraima”; Projeto de Lei 
N° 064/15 de autoria da Deputada Aurelina Medeiros, que, “Insere 
apresentação de andas e fanfarras escolares nos atos ou solenidades 
oficiais do Estado de Roraima”; Projeto de Lei N° 009/15, que, 
“Altera o caput do artigo 86 da Lei Complementar N° 053, de 31 de 
dezembro de 2001, e assegura ao servidor do direito à licença com 
remuneração para desempenho de mandato classista”; Processo 
N°002/15, de autoria desta Comissão referente à “Análise e apuração 
da legalidade do Decreto Governamental de N° 18.884, de 02 de junho 
de 2015-DOE, em face do art. 178 da Constituição Estadual N° 38, de 
25 de novembro de 2014 e das afirmações da Senhora Delegada-Geral 
Haydee de Magalhães. 

Jorge Everton
Presidente da Comissão

Ordem – Seguindo na mesma linha do Deputado Soldado Sampaio, por 
ser líder do Partido dos Trabalhadores da Presidente Dilma Rousseff 
em Roraima, já quero justificar minha ausência dentro dos próximos 
minutos. Quero dizer que estarei aqui amanhã para votar a favor do 
plano dos servidores.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas pede Questão de 
Ordem – Senhor Presidente, a reunião da Comissão que trata do PCCR 
já está previamente convocada para às 11h30min de hoje. Acabei 
de falar com o secretário, assinamos na semana passada esse edital 
de convocação. Fazem parte da Comissão, além deste Deputado, 
os Deputados Jânio Xingu, Naldo da Loteria, Soldado Sampaio e 
Evangelista Siqueira. Os dois últimos estarão ausentes em virtude da 
visita da Presidente Dilma. Entretanto, sabemos da boa vontade deles 
e, estando três Deputados presentes, temos quórum para deliberar 
sobre a matéria. Está mantida a reunião para às 11h30min.
 O Senhor Deputado George Melo pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, quero parabenizar o Deputado Chagas porque 
também entendo que seja maioria simples e até temos condições de 
aprovar o projeto ainda hoje. É maioria simples. Temos 21 Deputados 
em plenário. Se alguém saiu, não registrou a ausência.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Quero comunicar que 
esta presidência entende a posição dos Deputados Soldado Sampaio e 
Evangelista Siqueira e acata o requerimento verbal proferidos pelos 
eminentes parlamentares. Comunicamos também que a Comissão pode 
se reunir. Os Deputados Naldo, Jânio Xingu e Coronel Chagas fazem 
parte da Comissão. Os três podem se reunir e emitir parecer e voto 
para que possamos evoluir e trazer a matéria ao plenário. O certo é que 
o projeto estará na pauta de amanhã, a menos que o Governo retire, 
mas, para isso acontecer, a Comissão precisa analisar a matéria hoje.
 Quero comunicar aos Senhores Deputados que a vinda 
da Presidente Dilma a Roraima, seja boa ou ruim, pode trazer boas 
notícias para o Estado, espero que ela anuncie a construção do linhão 
de Tucurui e não vai fazer mais do que a obrigação dela porque a 
FUNAI já deu parecer dizendo que não tem nada contra. As instituições 
que poderiam criar obstáculos, diante do quadro, já emitiram parecer 
pela movimentação desta Casa e pelo sucesso do conjunto de todos. 
Agora é bem verdade que, depois que a onça está morta, aparece 
aquele melhor caçador que não matou, mas, aparece tirando foto com 
a onça. Isso é normal em Roraima.
 Passaremos agora para a Ordem do Dia.
 Encontra-se sobre a Mesa Requerimento nº 096/15, para 
que a Eletrobrás, a Boa Vista/Energia e a ANEEL adotem providências 
cabíveis ao cumprimento das decisões descritas na ação popular nº 
572405.2015.401.4200 e na liminar nº 0005822-872015.4.01.4200.
 O Requerimento em questão é de suma importância para 
todos os consumidores de energia elétrica do Estado de Roraima, afim 
de que os mesmos não sejam prejudicados com cobranças indevidas 
em suas contas de energia, mesmo após a concessão de liminar em 
questão, o que poderá resultar também em aplicação de multa ou 
outras medidas que se fizerem necessárias ao cumprimento da mesma, 
nos termos da mencionada decisão, de autoria dos Deputados Oleno 
Matos, Soldado Sampaio e Evangelista Siqueira. 
 Coloco em Votação. A votação será simbólica: os Deputados 
que concordam permaneçam como estão. Dou por aprovado o 
Requerimento. 
 Requerimento nº 097/15, da Comissão Especial Externa, 
que foi criada com o objetivo de acompanhar o processo de opção 
do pessoal alcançado pela medida provisória número 660 junto aos 
órgãos do Governo do Estado e da União, criada através da Resolução 
nº 032/15, solicitando prorrogação de prazo, por igual período. 
 Coloco em Votação. A votação será simbólica: os Deputados 
que concordam permaneçam como estão. Dou por aprovado o 
Requerimento. 
 Proposta e Emenda a Constituição nº 001/15, adita-se e 
altera-se dispositivo normativo ao termo constitucional vigente, de 
autoria do Deputado Chico Guerra.
 Não havendo quórum para votação da Proposta de Emenda 
Constitucional nº 001/15, fica agendada para a próxima Sessão.
 Passamos, agora, para o Expediente de Explicações 
Pessoais.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas- Apenas para 
informar aos Deputados que compõem a Comissão Mista de 
Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle, do Edital 
de convocação 08/15, que eu vou ler agora: “ comunicamos aos 
Senhores Parlamentares, Membros desta Comissão  Mista: Aurelina 
Medeiros , Dhiego Coelho, Izaias Maia, Jânio Xingú, Marcelo Cabral, 


