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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 
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Chico Guerra (PROS) - Presidente
Izaias Maia (PRB) - Vice-Presidente
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Soldado Sampaio (PC do B) - Membro
Francisco Mozart (PRP) - Membro
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Marcelo Cabral (PMDB) - Membro
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Aurelina Medeiros (PSDB) - Membro
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Izaias Maia (PRB) - Membro
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Oleno Matos  (PDT) - Membro
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Naldo da Loteria (PSB) - Membro
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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 - EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO
PROCESSO N.º: 072/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: M. H. F. COUTINHO-ME
CNPJ: 01.221.585/0001-32
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: MARIA HELOISA FREIRE COUTINHO

Boa Vista-RR, 23 de dezembro de 2015
GLAUCINEIDE FERREIRA DA SILVA

Superintendente Administrativa

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO
PROCESSO N.º: 016/ALE/2013 
OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 
31/03/2016 
LOCATÁRIA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA
CNPJ: 34.808.220/0001-68
LOCADORA: MRTUR – MONTE RORAIMA TURISMO LTDA
CNPJ: 34.794.255/0001-95
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01001.0103101.2011/339039-101
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores
VIGÊNCIA: 01/01/2016 à 31/03/2016
PELA CONTRATANTE: Deputado JALSER RENIER PADILHA
PELA CONTRATADA: B. V. NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA

Boa Vista-RR, 23 de dezembro de 2015
GLAUCINEIDE FERREIRA DA SILVA

Superintendente Administrativa

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 0353/2015-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 Conceder as férias da servidora ANDREIA 

MARGARIDA ANDRE, matrícula 9675, no período de 18/01/2016 a 
01/02/2016, referente ao exercício de 2015, as quais estavam para serem 
programadas posteriormente.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 23 de dezembro de 2015.

Deputado Jalser Renier Padilha 
Presidente

Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra
1º Secretário

Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário

RESOLUÇÃO N° 0354 /2015-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

RESOLVE,
Art. 1º Suspender o usufruto das férias da servidora VIVIAN 

NINA NUNES, matrícula 14611, programadas para o período de 
01/12/2015 a 30/12/2015, referente ao exercício de 2015, por necessidade 
da instituição.

Art. 2º As férias ora suspensas serão usufruídas no período de 
04/01/2016 a 02/02/2016.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
.

Palácio Antônio Martins, 23 de dezembro 2015.

Deputado Jalser Renier Padilha
Presidente

Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra
1º Secretário

Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário

RESOLUÇÃO N° 0355 /2015-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

RESOLVE,
Art. 1º Suspender o usufruto das férias da servidora EDUARDA 

DECKMANN PEUKERT, matrícula 12704, programadas para o período de 
04/01/2016 a 02/02/2016, referente ao exercício de 2016, por necessidade 
da instituição.

Art. 2º As férias ora suspensas serão usufruídas no período de 
04/04/2016 a  03/05/2016.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 23 de dezembro 2015.

Deputado Jalser Renier Padilha
Presidente

Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra
1º Secretário

Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário

RESOLUÇÃO N° 0356 /2015-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

RESOLVE,
Art. 1º Suspender o usufruto das férias da servidora WILSA 

CARLA ROIZ SOUZA, matrícula 16285, programadas para o período de 
04/01/2016 a 02/02/2016, referente ao exercício de 2016, por necessidade 
da instituição.

Art. 2º As férias ora suspensas serão usufruídas no período de 
02/05/2016 a 31/05/2016.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 23 de dezembro 2015.

Deputado Jalser Renier Padilha
Presidente

Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra
1º Secretário

Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário

RESOLUÇÃO N° 0357 /2015-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

RESOLVE,
Art. 1º Suspender o usufruto das férias da servidora ARIDIANE 

GARCIA DE ARAUJO BELO LIMA, matrícula 16359, programadas para 
o período de 04/01/2016 a 02/02/2016, referente ao exercício de 2016, por 
necessidade da instituição.

Art. 2º As férias ora suspensas serão usufruídas no período de 
04/07/2016 a 02/08/2016.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 23 de dezembro 2015.

Deputado Jalser Renier Padilha
Presidente

Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra
1º Secretário

Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário

RESOLUÇÃO N° 0358/2015-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

RESOLVE,
Art. 1º Suspender o usufruto das férias da servidora MIRLENE 

CÁSSIA MENDES NUNES, matrícula 13517, programadas para o 
período de 04/01/2016 a 02/02/2016, referente ao exercício de 2015, por 
necessidade da instituição.
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REQUERIMENTO Nº 104/2015
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. 194, inciso IV e artigos 30, 31 c/c 113, §8°, todos do Regimento 
Interno, vem expor e requer a Vossa Excelência o que segue.

No dia 22 de dezembro do corrente ano, o Líder do Bloco G 
14, Dep. George Melo, protocolou requerimento para a Presidência desta 
Assembleia Legislativa, comunicando que os Deputados Ângela Águida e 
Dhiego Coelho não fazem mais parte daquele bloco parlamentar, bem como 
solicitando providencias necessárias quanto a substituição dos mesmos nas 
comissões permanentes reservadas ao Bloco G 14, pelos Deputados Naldo 
da Loteria e Ze Galeto, assim como indicando para nomeação imediata 
o Deputado Naldo da Loteria para compor a Comissão de Orçamento, 
Fiscalização Financeira, Tributação e Controle, na qualidade de membro 
permanente, invocando para isso o art. 51 e seus parágrafos, do Regimento 
Interno.

Ocorre que, para o caso em questão, a saída dos Deputados 
Ângela Águida e Dhiego Coelho do Bloco G 14 acarreta uma modificação 
na composição numérica dos Blocos Parlamentares, o que implica, 
necessariamente, na revisão da representação das bancadas ou dos Blocos 
nas Comissões, para fins de redistribuição dos lugares, consoante o 
princípio da proporcionalidade partidária e a teor do disposto no §8°, do 
art. 113, do Regimento Interno deste Poder.

Outrossim, a representação proporcional das bancadas ou dos 
blocos parlamentares deve ser assegurada na constituição das Comissões, 
sendo que seus membros deverão ser indicados pelos Lideres das bancadas 
ou dos Blocos Parlamentares e designados pelo Presidente da Assembleia, 
tudo em conformidade com o disposto nos artigos 30 e 31 do Regimento 
Interno.

Pelo exposto, solicitamos a Vossa Excelência que, com a saída 
dos Deputados Ângela Águida e Dhiego Coelho do Bloco G 14, seja  revista 
a representação das Bancadas ou dos Blocos Parlamentares nas Comissões, 
para fins de redistribuição de lugares, bem como que a indica9ao dos 
membros das comissão seja realizada pelos líderes das bancadas ou dos 
blocos parlamentares, em estrita  obediência ao previsto nos artigos 30, 3 I 
e 1 I 3, §8°, do Regimento Interno e ao Principia da Legalidade.

Sala das Sessões, 23 de dezembro de 2015.
SOLDADO SAMPAIO

Deputado Estadual
Lider do Bloco G3

MECIAS DE JESUS
Deputado Estadual
Lider do Bloco G6

MEMORANDOS RECEBIDOS

SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES 
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL 
Mem. nº 001/2015    
À: Senhora Danielly Vanderley de Moraes
Gerente de Documentação Geral/ALE/RR
Assunto: Publicação de Parecer ao Processo nº 006/2015

 Senhora Gerente, 
 Encaminhamos a Vossa Senhoria para publicação do Parecer 

desta Comissão referente ao Processo nº 006/2015, de autoria do Ministério 
Público de Contas, sobre a “Representação formal contra a Governadora do 
Estado de Roraima e a Secretária Chefe da Casa Civil pela prática de crime 
de responsabilidade.” 

Sala das Sessões, 23 dezembro de 2015.
George Melo 

  Presidente da Comissão

GAB/MEMO/Nº 123/2015
Boa Vista/ RR, 23 de dezembro de 2015.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Jalser Renier
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
 Cumprimentando-o, informamos a Vossa Excelência que 
os Deputados Ângela Águida Portella e Dhiego Coelho passam a fazer 
parte deste Bloco Partidário, de conformidade como §3° do art. 113 do 
Regimento Interno.

Art. 2º As férias ora suspensas serão usufruídas no período de 
06/06/2016 a 05/07/2016.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 23 de dezembro 2015.

Deputado Jalser Renier Padilha
Presidente

Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra
1º Secretário

Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário

ATOS LEGISLATIVOS
RESOLUÇÕES DA MESA DIRETORA

MEMO / DA CPL Nº 022 / 2015                                          
Boa Vista, 23 de dezembro de 2015

______________________________________________________
Da: Diretoria De Assistência E Controle Ao Processo Legislativo
Para: Gerência de Documentação Geral
______________________________________________________
Assunto: Republicação por erro material
 Solicitamos de Vossa Senhoria, a republicação por erro material, 
da Resolução nº 052 / 2015.

Atenciosamente,
Aldenice Josefa de Melo Albuquerque

Diretora de Assistência e Controle ao Processo Legislativo

RESOLUÇÃO Nº052/15
Designa os Membros da Comissão 
Permanente da Assembleia Legis-
lativa do Estado de Roraima Biênio 
2016/2017.

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais, de con-
formidade com o art. 23, VI, “j”, c/c arts. 30, 34 e 110, III, todos do Regi-
mento Interno deste Poder resolvem:
 Art. 1º Ficam designados como membros da Comissão de De-
fesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso, desta Casa Le-
gislativa, 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, 23 de dezembro de 2015.
Dep. JALSER RENIER

Presidente
Dep. NALDO DA LOTERIA

1º Secretário
Dep. MARCELO CABRAL

2º Secretário

REQUERIMENTOS

REQUERIMENTO Nº 103/2015
Sua Excelência o Senhor
Deputado JALSER RENIER
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
Senhor Presidente,
1. O (s) Parlamentar (es) que este subscreve (m), com amparo na 
alinea c, do inciso II, do § 9°, do art. 149 do Regimento Interno (RI) deste 
Poder, requer a retirada da ordem do dia do Projeto de Lei n° 061/15, estima 
a receita e fixa a despesa do estado de Roraima para o exercício financeiro 
de 2016, de autoria do Poder Executivo.
2.  O presente pedido se baseia no fato de que, a atual composição 
da Comissão Mista de Orçamento, Fiscalização  Financeira, Tributação e 
Controle se deu de forma ilegal, obtida em face do atendimento ao Oficio 
OF/G14S/N/2015, da lavra do Deputado George Melo, Líder do Bloco G 
14, o qual comunicou alteração em seu bloco e requereu a substituição dos 
deputados Ângela Águida e Dhiego Coelho pelos parlamentares Naldo 
da Loteria e Zé Galeto, ou seja, com a exclusão de dois deputados e a 
nomeação de outros, sem a observação dos arts. 30, 31 c/c 113, § 8°, todos 
do RI vigente.

Sala de Sessões, 23 de dezembro de 2015.
Deputados
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teriam cumprido as promessas. Disse que este Poder não se curvará diante 
da vaidade da Senhora Governadora e prevalecerá sua legítima 
independência. Após, informou que a Casa protocolou ação na Justiça para 
convalidar o direito de ressarcimento do duodécimo e, que o Tribunal de 
Justiça deu à Secretaria da Fazenda um prazo de três horas para que o 
repasse fosse feito já com o desconto da dívida deste Poder com o imposto 
de renda. Em seguida, disse estar elaborando um Decreto Legislativo que 
coloca o Governo em posições antagônicas à situação orçamentária do 
Estado, pois, a partir do próximo ano, a Governadora não poderá mexer em 
nenhum recurso que não seja para pagamento de pessoal e duodécimo dos 
Poderes. Falou, em seguida, que todos os projetos do Executivo serão 
votados ainda este ano, inclusive das Instituições, Fundações e Autarquias. 
Reafirmou que este Poder é independente e está preparado para enfrentar 
qualquer embate com Deputados, Governo ou qualquer outra instituição. 
Disse acreditar que os acordos devem ser cumpridos e que cada Deputado 
tem o direito de fazer suas escolhas, mas a Assembleia Legislativa não vai 
enfraquecer diante de ações do chefe do Poder Executivo. Após, reportando-
se às críticas por conta da festa natalina que o Poder Legislativo oferecerá 
ao povo de Roraima, ressaltou que alguns Parlamentares desinformados 
alegam que os recursos para a realização do evento são da Assembleia 
Legislativa. Segundo o Senhor Deputado, o duodécimo dará apenas para 
pagar os salários dos servidores, mas, a festa de natal vai acontecer. 
Informou, ainda, que será instaurada uma comissão para apurar denúncias 
sobre servidores de gabinete que não trabalham na Casa. Finalizando, 
afirmou que, enquanto for Presidente, agirá com responsabilidade e dará o 
primeiro passo para a independência deste Poder. ORDEM DO DIA: O 
Senhor Presidente anunciou, para a pauta da Ordem do Dia, discussão e 
votação em primeiro turno do Projeto de Lei Complementar nº 012/15, que 
“Dispõe sobre a utilização de parcela de depósitos judiciais e administrativos 
para pagamentos de precatórios de qualquer natureza e dá outras 
providências”, de autoria governamental. E, em segundo turno, da Proposta 
de Emenda Constitucional nº 001/15, que “Adita e altera dispositivos 
normativos ao texto constitucional vigente, de autoria do Deputado Chico 
Guerra e vários outros; Projeto de Lei Complementar nº 011/15, que 
“Amplia o número de vagas em cargos de provimento efetivo e 
comissionado, altera os anexos C, F e G e acrescenta o anexo h à Lei 
Complementar nº 227, de 04 de agosto de 2014, que dispõe sobre a 
organização do quadro de pessoal e o Plano de Carreira dos servidores do 
Poder Judiciário de Roraima e dá outras providências, de autoria do 
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima; Projeto de Lei Complementar nº 
014/15, que altera e acresce dispositivos normativos na 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, de autoria da Mesa Diretora; discussão e votação em turno 
único do Projeto de Lei nº 079/15, que autoriza o Tribunal de Contas do 
Estado de Roraima – TCE a doar bens móveis considerados ociosos, 
inservíveis e antieconômicos, de autoria do Tribunal de Contas do Estado 
de Roraima; Projeto de Resolução Legislativa nº 020/15, que “Altera a 
Resolução nº 039/03, que instituiu o Fundo Especial do Poder Legislativo 
– FUNESPLE, e dá outras providências”; do Projeto de Resolução 
Legislativa nº 021/15, que “Dispõe sobre a realização de eventos de caráter 
social, cultural e festivos no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado e 
dá outras providências”, de autoria da Mesa Diretora e do Projeto de Lei nº 
061/15, que “Estima a receita e fixa a despesa do Estado de Roraima para o 
exercício financeiro de 2016”, de autoria do Poder Executivo. Em seguida 
o Senhor Presidente suspendeu a Sessão pelo tempo necessário para que as 
Comissões pudessem analisar e emitir parecer às referidas proposições. 
Após o tempo necessário, o Senhor Presidente reabriu a Sessão dando 
conhecimento aos Senhores Deputados do Ofício do Grupo G-14 
informando a saída do bloco dos Senhores Deputados Dhiego Coelho e 
Ângela A. Portella, bem como a substituição de ambos nas suas respectivas 
comissões permanentes, cujas vagas são reservadas ao bloco. Atendendo a 
solicitação do líder do Grupo G-14 o Senhor Presidente informou que a 
pauta da Ordem do Dia foi transferida para a próxima Sessão em razão da 
necessidade da publicação no Diário Oficial desta Casa, da substituição dos 
referidos Deputados na Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, 
Tributação e Controle e, posteriormente nas demais comissões permanentes. 
De imediato o Senhor Presidente determinou a substituição dos Senhores 
Deputados Dhiego Coelho e Ângela A. Portella pelos Senhores Deputados 
Naldo da Loteria e Zé Galeto na Comissão de Orçamento, conforme 
solicitado pelo líder do bloco G-14. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O 
Senhor Deputado Dhiego Coelho manifestou-se surpreso ao tomar 
conhecimento da sua saída do Grupo G-14, ressaltando que a justificativa 
do líder do Grupo para sua saída não é convincente, uma vez que muitos do 
Grupo também votaram com o governo durante todo o ano. O Senhor 

 Dessa forma, solicitamos de Vossa Excelência as devidas 
providencias quanta a composição das Comissões Permanentes obedecidas 
a atual proporcionalidade de acordo como art. 31, bem como, §8° do art. 
113 do Regimento Intemo.
 Atenciosamente,

Dep. Mecias de Jesus
Líder do Bloco

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA
ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA QUADRINGENTÉSIMA 
SEXAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
QUINQUAGÉSIMO PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA 
LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE RORAIMA. 
Às nove horas do dia vinte e dois de dezembro de dois mil e quinze, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
quadringentésima sexagésima oitava 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 Marcelo Cabral, que fizesse à leitura da Ata da Sessão anterior, 
a qual foi lida e aprovada na íntegra. Em seguida, solicitou ao Senhor 
Primeiro-Secretário, Deputado Izaías Maia, proceder à leitura do 
Expediente. RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO: Mensagem 
Governamental nº 061, de 15/12/15, informando veto parcial ao Projeto de 
Lei nº 014/15, que “Autoriza a criação do Programa Estadual de Saúde 
Móvel do Coração e dá outras providências”; Ofício nº 584 GAB/GOV, de 
21/12/15, do Governo do Estado de Roraima, encaminhando em anexo, o 
detalhamento da execução das Emendas Impositivas, aprovadas e 
sancionadas pelo Governo. Ofício nº 1624, de 18/12/15, da Secretária-
Chefe Adjunta da Casa Civil, encaminhando cópia da Nota Técnica/CGOP/
SEPLAN nº 032/15, de 18/12/15, referente ao Projeto de Lei, encaminhado 
através da Mensagem Governamental nº 047/15; Ofício nº 1626, de 
21/12/15, da Secretária-Chefe da Casa Civil, em caráter de urgência, 
encaminhando Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira, 
referente ao Projeto de Lei, encaminhado através da Mensagem 
Governamental nº 047/15; Ofício nº 1627, de 21/12/15, da Secretária-Chefe 
da Casa Civil, em caráter de urgência, encaminhando Nota Técnica/CGOP/
SEPLAN nº 033/15, de 21/12/15, referente ao Projeto de Lei encaminhado 
através da Mensagem Governamental nº 060/15. RECEBIDO DOS 
DEPUTADOS: Memorando nº 271, de 17/12/15, da Deputada Lenir 
Rodrigues, justificando sua ausência à Sessão Plenária, por motivo de 
viagem. DIVERSOS: Ofício n° 302/15 – GP- do Presidente do Tribunal de 
Justiça, encaminhando para apreciação Minuta de Anteprojeto de Lei, que 
dispõe sobre alteração da Lei Complementar Estadual nº 227, de 04 de 
agosto de 2014 e dá outras providências; Ofício nº 201, de 17/12/15, do 
Ministério Público de Contas do Estado de Roraima, encaminhando Projeto 
de Lei Orçamentária para exercício financeiro de 2016. Ofício nº 1712, de 
18/12/15, da Secretaria de Estado da Fazenda – Departamento do Tesouro/
RR, informando parcelamento do duodécimo do exercício 2015. GRANDE 
EXPEDIENTE: O Senhor Deputado Jânio Xingú iniciou reportando-se 
ao atraso do duodécimo desta Casa, apenas três dias antes do natal, 
destacando que, pelo fato de o governo não cumprir seus compromissos, os 
servidores ficam prejudicados para realizarem suas programações natalinas. 
De acordo com o Senhor Parlamentar, o repasse do duodécimo da Câmara 
de Vereadores de Boa Vista é sempre na data prevista, não podendo ser 
diferente com este Poder que é constituído por pessoas eleitas para votarem 
matérias de interesse da sociedade. Prosseguindo, destacou a ilibada 
conduta do Presidente desta Casa que sempre pautou pelo respeito e 
companheirismo sem comprometer o Poder Legislativo. Finalizou 
afirmando que a partir de agora, não irá mais votar projetos de interesse de 
um Governo que não respeita as instituições. O Senhor Deputado Jalser 
Renier, inicialmente, disse que este Poder é democrático e procurou ser 
benevolente com os atos do Governo, respeitando a independência entre os 
Poderes. Negou que tenha sido um ano de guerra, como pensara o Executivo 
Estadual, fora apenas um ano de opiniões divergentes, mas que migrou para 
os afluentes da boa relação. Segundo as palavras do Deputado, quando se 
elegera como Presidente desta Casa, muitos acreditaram que tinha a 
intenção de semear discórdia e declarar guerra como principal valor da 
Instituição, no entanto, garantiu ter entendido a situação política e 
econômica do Estado e procurou administrar o Legislativo Estadual, de 
modo a equilibrar as contas e pagar em dia o salário dos servidores. 
Informou ter procurado aprovar matérias governamentais, em virtude de 
acordos com o líder do governo e a Senhora Governadora, os quais não 
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permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
leitura do Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO: 
 - Mensagem Governamental nº 059, de 11/12/15, 
encaminhando para apreciação o Projeto de Lei que “altera e 
acrescenta dispositivos à Lei nº 832, de 26 de dezembro de 2011, e 
dá outras providências”. 
 - Mensagem Governamental nº 060, de 14/12/15, 
encaminhando para apreciação o Projeto de Lei que “dispõe sobre o 
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR dos servidores 
das áreas de Infraestrutura, Agronomia, Veterinária, Economia e 
Estatística da Administração Direta do Estado de Roraima e dá 
outras providências”. 
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: 
 - Ofício nº 219, de 10/12/15, do Deputado George Melo 
- Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, 
informando que o Projeto de Lei nº 067/15, de autoria do Deputado 
Chico Mozart, obteve parecer pela inconstitucionalidade e será 
encaminhado ao Arquivo desta Casa de Leis.
 - Memorando nº 041, de 09/12/15, da Corregedoria Geral 
da ALE, informando que o Deputado Masamy Eda estará ausente 
desta Casa Parlamentar no período de 08 a 11 de dezembro do 
corrente ano. 
 - Memorando nº 107, de 14/12/15, do Deputado 
Evangelista Siqueira, comunicando a sua ausência desta Casa no 
período de 11 a 15 de dezembro do corrente ano. 
 RECEBIDOS DO TRIBUINAL DE CONTAS: 
 - Ofício nº 326, de 10/12/15, do Conselheiro Presidente 
do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, encaminhando o 
complemento das demonstrações contábeis do TCERR e FMTCERR 
do exercício 2014; 
 - Ofício Circular nº 011, de 10/12/15, do Conselheiro 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, informando 
que as Prestações de Contas de Gestão referentes ao exercício de 
2015 deverão ser entregues até o dia 31/03/16, no período de 7:30 
às 18h horas. 
 DIVERSOS: 
 - Ofício nº 462, de 17/11/15, da Assembleia Legislativa 
do Estado de Santa Catarina - Deputado Antônio Aguiar, 
encaminhando a cópia da Lei nº 16.751, de 9 de novembro de 2015, 
que “proíbe a propaganda de medicamentos e similares nos meios 
de comunicação do Estado de Santa Catarina”. 
 - Ofício nº 856, de 17/11/15, da Câmara Municipal de 
Mauá/SP, encaminhando exemplar da Moção nº. 153/15, de autoria 
do Vereador Manoel Lopes. 
 - Ofício nº 37, de 23/11/15, da Associação Brasileira 
das Escolas do Legislativo e de Contas – ABEL, encaminhando, 
para conhecimento, os trabalhos que têm sido empreendidos pela 
referida Associação. 
 - Ofício Circular nº 001, de 03/12/15, do Tribunal 
Regional Eleitoral de Roraima, solicitando cooperação no sentido 
de divulgar a Ouvidoria Eleitoral de Roraima, com a distribuição 
do material impresso, em anexo. 
 - Ofício Circular nº 003, de 25/11/15, do Ministério 
Público Federal - Procuradoria da República em Roraima, 
solicitando a atualização do sistema SISCONTA ELEITORAL. 
 - Ofício Circular nº 01, de 17/11/15, da Assembleia 
Legislativa do Estado de Pernambuco – ALEPE, encaminhando um 
exemplar do catálogo intitulado “A influência do Parlamento na 
construção da identidade da Cidade do Recife”, em anexo.
 - Ofício Circular nº 307, de 08/07/15, da União Nacional 
dos Legislativos Estaduais - UNALE, informando o falecimento do 
Deputado Estadual Agnelo Alves – RN, ocorrido no dia 21/06/15 
e convocando a 20ª Chamada do FAP – Fundo de Assistência 
Parlamentar.
 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 Deputado Jânio Xingù – Senhor Presidente, 
Senhores Deputados, imprensa falada, escrita, bom-dia.
 Senhor Presidente, o que me traz a esta Tribuna hoje 

Deputado Soldado Sampaio solicitou à Mesa Diretora que siga 
rigorosamente o Regimento Interno para que não ocorram os mesmos erros 
que vem ocorrendo na Câmara dos Deputados que, por tomarem decisões 
precipitadas têm sido contestadas no âmbito judicial. O Senhor Deputado 
George Melo ressaltou que a decisão da saída dos Deputados do Grupo 
G-14 deu-se ao fato dos mesmos não estarem acompanhando o Grupo 
durante as votações, ressaltando que o intuito do Grupo é agir com 
democracia e não permitir que a minoria ganhe no grito, como tem ocorrido 
neste Parlamento. A Senhora Deputada Ângela A. Portella iniciou 
agradecendo pelo companheirismo do Deputado George Melo e informou 
que, apesar da sua saída do Grupo G-14, continuará respeitando a posição 
da Presidência e de cada Parlamentar da Casa. Destacou que permanecerá 
como Deputada por mais três anos e espera continuar desempenhando o seu 
papel de forma honrada e contando com o apoio de seus Pares. O Senhor 
Presidente teceu comentários a respeito da ilibada postura da Senhora 
Deputada Angela Portella, destacando sua admiração pelo trabalho 
desenvolvido pela Parlamentar, ressaltando que a Casa continuará dando 
apoio às suas atividades parlamentares. O Senhor Deputado Brito Bezerra 
iniciou informando que a base do Governo tomará as providências 
necessárias em relação à saída dos Parlamentares do G-14, conforme o 
Regimento Interno, para que não prejudique o andamento dos trabalhos. 
Após, manifestou seu apoio aos Deputados Dhiego Coelho e Angela 
Portella, desejando-lhes boas-vindas ao Grupo do Governo e ressaltou a 
satisfação da governadora em tê-los como aliados. O Senhor Deputado 
Jorge Everton destacou o apreço e admiração que tem pelos Deputados 
exclusos do G-14, desejando-lhes sucesso na nova caminhada. Após, 
ressaltou que o interesse de alguns Parlamentares em refazer as Comissões 
ainda este ano, não condiz com o artigo 113, parágrafo 9º do Regimento 
Interno, destacando que os Senhores Deputados só poderão compor nova 
bancada no retorno das Sessões Ordinárias do próximo ano. O Senhor 
Deputado Coronel Chagas iniciou informando que por diversas vezes os 
membros da comissão mista foram convocados para deliberação da Peça 
Orçamentária, mas por falta de quorum não foi possível se reunirem para 
votar o relatório. De acordo com o Senhor Parlamentar, está claro que não 
há interesse do Governo em votar o orçamento, uma vez que a Bancada 
Governista tem a maioria na Comissão e poderia aprovar qualquer matéria 
do seu interesse, mas mesmo assim, se recusaram a se reunirem. Após, 
informou que a saída dos Deputados do G-14, observado a proporcionalidade, 
o número de assento não vai mudar em nenhuma comissão. Finalizou 
convidando mais uma vez, os membros da Comissão para se reunirem, 
durante o intervalo da Sessão e deliberarem a Peça Orçamentária. E, não 
havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a Sessão 
e convocou outra para o dia 23, à hora regimental. Registraram presença, no 
painel, os Senhores Deputados: Ângela A. Portella, Aurelina Medeiros, 
Brito Bezerra, Chico Guerra, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, 
Evangelista Siqueira, Francisco Mozart, Gabriel Picanço, George 
Melo, Izaías Maia, Jalser Renier, Jânio Xingú, Jorge Everton, Lenir 
Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy Eda, Mecias de Jesus, Naldo da 
Loteria, Odilon Filho, Oleno Matos, Soldado Sampaio, Valdenir 
Ferreira e Zé Galeto.
Aprovada em: 23/12/2015

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2465ª SESSÃO, EM 15 DE DEZEMBRO DE 2015.

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

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL 
CHAGAS.

(Em exercício).
 Às nove horas do dia quinze de dezembro de dois mil 
e quinze, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda 
milésima quadringentésima sexagésima quinta Sessão Ordinária 
do quinquagésimo período legislativo da sétima Legislatura da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a presente Sessão. 
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário que proceda à 
leitura da Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Francisco Mozart – (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 
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mesmo caminho. Então, é preciso que mande, mas que mande de 
forma planejada, de forma que realmente o Estado possa pagar e 
que realmente faça justiça, como fez com o PCCR do Quadro Geral 
que vai beneficiar mais de quatro mil pessoas. A grande maioria 
ainda recebiam através de abono, que é uma vergonha, mas isso 
agora será corrigido e, a partir do ano que vem, essas pessoas serão 
contempladas de verdade.
 Deputado Chagas, eu tenho um projeto tramitando aqui 
na Casa que trata do afastamento do mandato classista. E aqui 
quero pedir o apoio de Vossa Excelência, que me ajudou, que até 
fez um relatório mais aprofundado e eu tenho o desejo que nós 
possamos aprovar esse projeto ainda este ano. 
 Quero explicar porque é importante isso. O presidente do 
Sindicato, às vezes, ele quer defender sua entidade e não pode porque o 
chefe dele é contrário, é antagônico às ideias dele e no momento que ele 
começa a querer fazer reivindicações em prol dos associados, ele é vedado, 
ele é barrado pelo chefe que tem um cargo em comissão que chega e diz: 
“meu amigo, se você chegar aqui e falar de reivindicação de funcionário, 
nós vamos te transferir. Se você tem um cargo comissionado aqui você vai 
perder; se você chegar aqui 10 minutos atrasado vou abrir um PAD contra 
você. Aí aquele cidadão que foi eleito e que levou na sua eleição a esperança 
de tantas pessoas, ele fica impedido de trabalhar no sindicato. Então, o 
mandato classista é para isso, e por isso queremos votar essa lei, para que 
esse cidadão tenha o direito de se afastar enquanto tiver o mandato classista, 
para defender os direitos da entidade que representa. Esse é um projeto que 
eu estou pedindo o apoio da bancada do governo. Tenho certeza que a base 
do governo não vai se opor a votar em um projeto deste. Eu não quero que 
a gente entre em contradição, como entrou o Brasil, que começou a falar 
da Venezuela, que não tinha papel higiênico e outros, aí a ONU faz uma 
pesquisa na América Latina sobre o IDH, que é o índice de desenvolvimento 
humano, aí a Venezuela está na frente do Brasil. Que contradição, eu fiquei 
envergonhado quando vi na televisão. Estão Venezuela, Argentina e Chile 
e o Brasil na lanterna. Na Venezuela, educação, saúde e saneamento básico 
é tudo melhor do que no Brasil. Quem está falando isso não é o Deputado 
Xingu. Essa pesquisa foi feita pela ONU, e o nosso País, que tanto criticou a 
Venezuela, acabou por aparecer em uma situação muito pior que a Venezuela. 
Talvez seja por isso que eu ando muito na Venezuela e a gente vê aquelas 
estruturas bonitas e planejadas, e agora vem a ONU e confirma que a 
Venezuela tem uma condição de vida muito melhor do que o Brasil. Então, 
só estou fazendo esse comparativo porque a gente ouve falar tanto de uma 
coisa e depois a gente ver que não é a realidade. Para finalizar, eu quero 
pedir aos meus colegas que realmente vamos fechar o orçamento esta semana 
e que na semana que vem nós vamos entregar ao Presidente Jalser Renier 
para que ele possa colocar em votação e que possamos entrar de recesso. 
Espero que todos que tenham suas aptidões que possam hoje e amanhã na 
Comissão buscar entendimento, ou seja, uma forma de adequar porque nós 
queremos atender a todos. Não somos donos de nada, queremos fazer tudo 
de acordo com os colegas. Quem ainda não fez procure a Emilci ou a mim 
mesmo, vamos fazer as emendas individuais de hoje para amanhã, para que, 
depois de amanhã, parece que o Coronel Chagas vai marcar uma reunião de 
Comissão e nós já vamos poder levar o Orçamento à Comissão, aprová-lo e 
deixá-lo no jeito de vir ao plenário. Só para reflexão: este ano, infelizmente, 
eu não tive o prazer de votar grandes projetos vindos do Governo do Estado. 
Eu não sei porque, mas quero dizer uma coisa, Deputado Brito: independente 
das minhas diferenças políticas, eu tenho responsabilidade com o eleitor que 
me elegeu. Aquilo que for bom para a sociedade, vou votar a favor, sim; 
aquilo que, realmente, não for bom, nós não iremos votar a favor. As pessoas 
falam: Mas por que 22 emendas no PCCR do Quadro Geral? Porque nós não 
poderíamos votar um PCCR da forma como ele veio, tirando o direito do 
servidor. Nós tínhamos que corrigir, porque se nós não tivéssemos estudado, 
buscado entendimento com o sindicato, com os funcionários e colocado para 
votar da forma como veio, talvez, a gente não tivesse mais oportunidade 
de corrigir as injustiças. Graças a Deus, os Deputados entenderam, este 
Parlamento entendeu, por unanimidade, e aprovaram as 22 emendas em favor 
dos funcionários públicos do Estado de Roraima. Então, queria pedir, Senhor 
Presidente, para o Deputado Brito que sente para fazer uma pauta para que, 
na terça-feira, tenhamos uma pauta que seja de interesse da sociedade para 
que e gente possa votar ainda este ano, para que os projetos interessantes não 
fiquem para fevereiro. Portanto, os projetos só vão entrar em pauta para março 
e eles estarão prejudicados, Deputados. Espero que aqueles mais importantes, 
devam ser votados ainda este ano, incluindo os PCCRs, inclusive o do IPER, 
que está aqui na Casa e deverá entrar em pauta até terça-feira, para que nós 
possamos aprová-lo. Muito obrigado.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo mais 
nenhum Deputado inscrito para o Grande Expediente, passamos 
para a Ordem do Dia, com discussão e votação, em segundo turno, 

é apenas para lembrar que na semana passada fiz um discurso 
e pedi ao Deputado Jalser Renier, Presidente desta Casa, que 
colocássemos os projetos que estão aí, há tempo para serem votados, 
em pauta. Quero nominar alguns deles: o Presidente da FEMARH, 
Deputado Brito, já faz pelo menos uns oito meses que está para 
ser sabatinado por esta Casa e seria uma incoerência votarmos o 
orçamento sem sabatinar esse senhor. É um dever de ofício deste 
parlamento sabatinar os indicados pelo governo e nós não estamos 
fazendo isso. Outro dia a Governadora nomeou o Presidente do 
DETRAN, não sei nem se a Mensagem Governamental já chegou 
aqui nesta Casa, pedindo para ele ser sabatinado. Temos tantos 
outros iguais, como é o caso da Junta Comercial. Isso é bom para 
o governo, é bom para a Casa, para limparmos essa pauta até o fim 
do ano. Há projetos importantes também, como a Lei das Terras, e 
tantos outros projetos de interesse da sociedade que precisam ser 
avaliados e votados ainda este ano. Gostaria de pedir aos meus 
colegas Deputados, agora na condição de Relator do Orçamento, 
para que todos os que ainda não ofereceram sua emenda individual 
que hoje, à tarde, vamos passar a tarde toda, Presidente Coronel 
Chagas, eu e a Emilci, recebendo os Deputados para que possamos 
fazer as mudanças necessárias para adequar as emendas para que 
semana que vem possamos votar o orçamento e esta Casa possa 
entrar de recesso. Deputado Brito, aqui, há um mês a Governadora 
pediu para tirar o Plano de Cargos e Salários dos Servidores do 
IPER, que é o menor do Estado. Se não me engano, são 24 ou 25 
funcionários, e por ser menor ainda tem uma vantagem, o IPER tem 
recursos próprios e pode gastar até 2% da sua receita com seus atos 
administrativos e com seus funcionários. 
 Portanto, o governo não precisa se preocupar porque 
não altera em nada a questão financeira nos cofres do Governo 
do Estado. Eu soube que na sexta feira o projeto chegou à Casa 
novamente, e quero pedir a Vossa Excelência que peço ao Senhor 
João de Carvalho para incluí-lo ou se precisa novamente fazer uma 
comissão especial. O Presidente Jalser deve chegar hoje à noite, 
e amanhã irei falar com ele para que ele nomeia, em caráter de 
urgência, para que possamos votar ainda este ano o PCCR do 
IPER, porque é um plano que não irá alterar nada na economia do 
Estado, no financeiro do Estado, porque, se assim não fizermos, 
ele vai ter que ir para o ano que vem e só será executado em 2017. 
Os funcionários vão ficar prejudicados um ano e um ano é muito 
tempo. É preciso que se entenda isso.
 Então, queria, Deputado Chagas, que Vossa Excelência 
conversasse com o Senhor João de Carvalho e me ajudasse com 
isso, para que pudéssemos fazer uma pauta de fim de ano, uma 
pauta que correspondesse aos interesses da sociedade. Eu ouvi a 
Deputada Aurelina falando da lei das terras, ouvi outros Deputados 
falando de outros projetos importantes que haverão de entrar 
em pauta ainda esse ano, porque terça-feira vamos, com certeza 
votar, o Orçamento do Estado. Então, é preciso que isso seja feito 
rapidamente para que as pessoas não sejam prejudicadas. De forma, 
Deputado Brito, Vossa Excelência na condição de líder do Governo, 
peço ao Senhor que não deixe que os funcionários do IPER sejam 
prejudicados, eles já vêem com essa luta há muito tempo. Então, se 
nós votarmos o orçamento na terça-feira, certamente, eles irão ficar 
prejudicados, porque o Poder Legislativo vai entrar de recesso e, 
entrando de recesso, não poderemos mais nos reunir, a não ser de 
forma extraordinária, e de forma extraordinária, nem sempre você 
consegue os Deputados necessários, porque muitos irão viajar. Vão 
para o interior do estado, visitar a base ou para fora do Estado, 
enfim, os projetos ficarão prejudicados.
 Então, nessa ordem que eu queria que Vossa Excelência 
entendesse esse momento. Mas, quero chamar atenção para uma 
coisa Presidente. Quero chamar atenção para uma coisa importante. 
É muito importante que o Governo do Estado mande todos os PCCRs 
para esta Casa, mas também é muito importante que o governo do 
Estado crie uma equipe uma comissão e que fique estudando todos 
os dias os impactos financeiros disso Deputado Sampaio, porque 
o ano que vem será um ano de recessão muito maior do que foi 
este ano. E certamente Roraima pode entrar na fila do Rio Grande 
do Sul, que quando paga o salário dos funcionários da saúde, não 
paga os da educação, que quando paga da educação; não paga o da 
agricultura. É um Estado rico que ninguém entende aquela condição 
de governar o Rio Grande do Sul. Tanto é, Deputado Sampaio, que 
nenhum Governador consegue se reeleger lá, porque a folha de 
pagamento não deixa, 95% dos recursos são comprometidos com 
a folha de pagamento. Em Roraima estamos caminhando para o 



7 BOA VISTA, 24 DE DEZEMBRO DE 2015

isso. Na ocasião em que estávamos criando o PROCON/ALE, o 
Doutor Ademir Teles nos auxiliou e envidou todos os esforços para 
que o PROCON fosse instalado e está a todo momento interagindo 
com os servidores do PROCON, demonstrando que é uma pessoa 
que é um orgulho para Roraima. Então, me junto a Vossa Excelência 
nesse sentido. 
 Em votação. A votação será simbólica; os Deputados que 
forem favoráveis à matéria permaneçam como estão.
 Dou por aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 
041/15 por unanimidade dos Senhores Deputados presentes.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo 
mais matéria para Ordem do Dia, passamos para o Expediente de 
Explicações Pessoais.
 O Senhor Deputado Jorge Everton - Senhor Presidente, 
gostaria de convocar os Senhores Deputados: Soldado Sampaio, 
Odilon Filho e Coronel Chagas, para uma reunião da Comissão de 
Administração e Serviço Públicos após a Sessão.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Senhor 
Presidente, após a Sessão, faremos uma reunião ordinária da 
Comissão de Educação, para limparmos a pauta. Já foi publicada 
e convocados os Senhores Deputados: Francisco Mozart, Masamy 
Eda, Mecias de Jesus e Evangelista Siqueira.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo 
mais nenhum Deputado que queira fazer uso de Explicações 
Pessoais e não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a 
Sessão e convoco outra para o dia 16, à hora regimental.
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados:  
Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Coronel Chagas, Dhiego 
Coelho,  Francisco Mozart, Gabriel Picanço, George Melo, 
Izaías Maia,  Jânio Xingu, 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: 16/12/12015

DAS COMISSÕES
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS 

DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO, REALIZADA 
NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2015, PARA ELEIÇÃO DE 

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE, PARA O BIÊNIO 2015/2016.
Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, 
às dezessete horas e vinte minutos no Plenário Deputada Noêmia Bastos 
Amazonas, desta Casa Legislativa, sito à Praça do Centro Cívico, 202, 
reuniu-se, extraordinariamente esta Comissão, com a finalidade de eleger 
Presidente e Vice-Presidente para condução dos trabalhos no Biênio 
2015/2016. Abertura: Assumiu a Presidência dos trabalhos o Senhor 
Deputado Zé Galeto, nos termos do Regimento Interno deste Poder. 
Havendo quorum regimental, o Senhor Presidente em exercício informou 
aos Senhores Parlamentares que conforme acordo de lideranças, esta 
Comissão foi composta pelos Senhores Parlamentares: Oleno Matos, 
Evangelista Siqueira, Naldo da Loteria, Chico Mozart e Zé Galeto.  Logo 
após o Senhor Presidente em exercício,  no uso de suas atribuições legais, 
suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para que os Senhores 
Parlamentares apresentassem os nomes dos Deputados com interesse 
às funções acima epigrafadas. Logo após o tempo estipulado, o Senhor 
Presidente em exercício reabriu os trabalhos,  constatando os nomes dos 
candidatos, Senhores Deputados: Oleno Matos para Presidente e Naldo 
da Loteria para Vice-Presidente. Prosseguindo deu início ao processo de 
votação, feita a chamada, votaram os Senhores Deputados Oleno Matos, 
Evangelista Siqueira, Naldo da Loteria, Chico Mozart e Zé Galeto. 
Encerrado o processo de votação, o Senhor Presidente em exercício 
proclamou o resultado, declarando eleitos e empossados, para Presidente, 
Deputado Oleno Matos e para Vice-Presidente, Deputado Naldo da Loteria.  
Logo após a eleição, o Senhor Presidente em exercício, Deputado Zé 
Galeto, passou a direção dos trabalhos ao Presidente eleito,o qual agradeceu 
pela escolha de seu nome e do Senhor Deputado Naldo da Loteria para 
a condução dos trabalhos no Biênio 2015/2016. Prosseguindo, o Senhor 
Presidente comunicou aos Senhores Membros que as reuniões ordinárias 
da Comissão serão definidas posteriormente. Encerramento: O Senhor 
Presidente, constatando não haver mais nada a tratar, declarou encerrada a 
reunião às dezessete horas e quarenta minutos. E, para constar, eu, Gizelda 
Pinheiro de Barros, Secretária ad hoc, lavrei a presente Ata, que, após lida, 
será assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada à publicação. 

Deputado Oleno Matos
Presidente da Comissão

do Projeto de Resolução Legislativa nº 019/15, que “Altera e 
acresce dispositivos ao art. 40 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima, cria a Comissão Permanente 
de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso e 
dá outras providências”, de autoria da Mesa Diretora; discussão 
e votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 
041/15, que “Concede a Comenda Orgulho de Roraima ao Senhor 
Ademir Teles e dá outras providências”, de autoria do Deputado 
Brito Bezerra. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
leitura do Projeto de Resolução Legislativa nº 019/15.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido 
o Projeto de Resolução Legislativa nº 019/15).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o 
Projeto de Resolução Legislativa nº 019/15.
 Lembrando que esse projeto tem por objetivo a criação da 
Comissão Permanente do Idoso e da Pessoa com Deficiência. Não 
havendo nenhum Deputado que deseje discutir a matéria, coloco-a 
em votação. A votação será nominal/eletrônica. Votando “sim”, os 
Senhores Deputados aprovarão a matéria; votando “não, rejeitam-
na. 
 O Senhor Deputado Jânio Xingú pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, do que realmente trata esse projeto?
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Esse projeto é da 
Mesa Diretora e visa à criação da Comissão Permanente da Pessoa 
com Deficiência e do Idoso, desmembrando de outra Comissão. 
Então, nós passaremos a ter na Casa 15 comissões, ou seja, uma 
nova comissão, se aprovado. 
 Solicito ao técnico a abertura do painel para a votação.
 O Senhor Deputado Oleno Matos pede justificativa de 
voto – Senhor Presidente, sou favorável ao Projeto, a criação dessa 
nova comissão que, não tenho dúvidas de que irá fazer com que a 
nossa Casa possa desenvolver ainda mais as atividades pertinentes 
ao direito da pessoa com deficiência e do idoso. Eu quero pedir aos 
demais pares que acompanhem o sim nessa votação. 
  O Senhor Presidente Coronel Chagas – Declaro aprovado 
o Projeto de Resolução Legislativa nº 019/15, em segundo turno, 
por 15 votos favoráveis, nenhum contrário e uma abstenção. 
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à 
leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 041/15, bem como do 
seu Parecer.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria - (Lido 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 041/15, bem como o Parecer). 
 O Senhor Presidente Coronel Chagas- Em discussão a 
matéria.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra - Senhor Presidente, 
o Doutor Ademir Teles de Menezes, que é Promotor da Promotoria 
de Defesa do Consumidor, e um grande parceiro desta Casa 
Legislativa em todas as discussões que têm como fundo o direito 
do consumidor. O Doutor Ademir Teles tem participado ativamente, 
inclusive, em debates na Comissão em que eu presido, a Comissão 
de Indústria Comércio e Turismo. O Doutor Ademir tem participado 
em audiências públicas. Desde a minha primeira legislatura, o 
Doutor Ademir esteve presente aqui. Ele entrou com uma ação 
junto com esta Casa Legislativa, apoiando o Decreto Legislativo 
que suspendeu aquele contrato milionário feito entre o DETRAN 
e uma empresa do Rio de Janeiro. Suspendemos aquela cobrança 
indevida, que foi a instalação do chip eletrônico, inclusive, 
começou a ser devolvido hoje. 
 O Doutor Ademir Teles esteve conosco em Brasília 
quando fomos pedir que fosse destravado a questão do Linhão de 
Tucuruí, falou ativamente em todos os encontros. Ele nunca se 
furtou em estar presente nesta Casa Legislativa ou em defesa do 
consumidor no Estado de Roraima. Vossa Excelência sabe o quanto 
o Ministério Público é parceiro do PROCON/ALE. Então, eu peço 
aos meus pares que votem favoráveis a essa comenda que vai ser 
dada pela Casa Legislativa e não pelo Deputado Brito. Eu sou 
apenas o autor do Requerimento. Muito obrigado.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Quero aproveitar 
a oportunidade para parabenizá-lo, Deputado Brito, pela iniciativa. 
Realmente, o Doutor Ademir Teles de Menezes é um grande 
operador do direito, sempre presente nas discussões que envolvem 
o consumidor. Sabemos que a eficácia da lei depende da sua 
aplicação. Embora tenhamos um Código de Defesa do Consumidor 
há mais de duas décadas, ele só terá eficácia se aplicado e o Doutor 
Ademir Teles tem sido essa pessoa que tem se dedicado muito para 
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COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA TRIBUTAÇÃO E CONTROLE.

REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA EM
14 DE DEZEMBRO DE 2015. 

Ao quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às 
quinze horas e cinquenta minutos na Sala de Reuniões, nos altos do 
Plenário Deputada Noêmia Bastos Amazonas, nesta Casa Legislativa, 
sito a Praça do Centro Cívico, 202, reuniu-se, extraordinariamente a 
Comissão Mista de Orçamento Fiscalização Financeira Tributação 
e Controle. Sob a Presidência do Senhor Deputado Coronel Chagas, 
presentes os senhores Deputados: Aurelina Medeiros, Angela Àguida 
Portella, Brito Bezerra, Gabriel Picanço, George Melo, Izaias Maia, 
Jânio Xingú, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Masamy Eda, Marcelo 
Cabral, Mecias de Jesus, Odilon Filho, Soldado Sampaio e Valdenir 
Ferreira, registrando a ausência dos Deputados Chico Guerra, Dhiego 
Coelho e Evangelista Siqueira. Abertura: Havendo “quórum” 
regimental, o Senhor Presidente solicitou à Secretária desta Comissão 
proceder à leitura da Ata da reunião anterior. O Deputado Marcelo 
Cabral requereu a dispensa da leitura da mesma, cujo teor já era do 
conhecimento dos Senhores Deputados, devido à distribuição de cópias 
com antecedência a todos os Membros da Comissão. Acatada a questão 
de ordem, a Ata foi submetida à discussão e como não houve nenhuma 
retificação por parte dos Membros, foi submetida à votação, sendo 
aprovada. Expediente. Não houve. Ordem do dia: Projeto de Lei nº 
060/15, de autoria governamental que, “Dispõe sobre o Plano Plurianual 
–PPA, para o quadriênio 2016..2019, Relator Deputado Jânio Xingú, 
parecer Favorável com duas Emendas, colocado em discussão, vários 
Deputados discutiram o Projeto, em votação, aprovado com Emendas 
na Comissão. Encerramento: Ás dezesseis horas e quarenta minutos 
o Senhor Presidente encerrou a reunião, e para constar, eu, Edelzânia 
Silva de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida 
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada à 
publicação.

Dep. Coronel Chagas
Presidente

COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA TRIBUTAÇÃO E CONTROLE.

REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA EM
22 DE DEZEMBRO DE 2015. 

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, 
às dezesseis horas e vinte minutos, na Sala de Reuniões, nos altos do 
Plenário Deputada Noêmia Bastos Amazonas, nesta Casa Legislativa, 
sito a Praça do Centro Cívico, 202, reuniu-se, extraordinariamente a 
Comissão Mista de Orçamento Fiscalização Financeira Tributação 
e Controle, sob a Presidência do Senhor Deputado Coronel Chagas. 
Presentes os Senhores Deputados, Angela Águida Portella, Chico 
Guerra, George Melo, Izaias Maia, Janio Xingú, Jorge Everton, Lenir 
Rodrigues, Masamy Eda e Marcelo Cabral. Ausentes os Senhores 
Deputados Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Dhiego Coelho, 
Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, Odilon Filho,  Mecias de Jesus, 
Soldado Sampaio e Valdenir Ferreira. Abertura: Havendo “quórum” 
regimental, o Senhor Presidente solicitou à Secretária desta Comissão 
proceder à leitura da Ata da reunião anterior. O Deputado Marcelo 
Cabral requereu a dispensa da leitura da mesma, cujo teor já era do 
conhecimento dos Senhores Deputados, devido à distribuição de cópias 
com antecedência a todos os Membros da Comissão. Acatada a questão 
de ordem, a Ata foi submetida à discussão e como não houve nenhuma 
retificação por parte dos Membros, foi submetida à votação, sendo 
aprovada. Expediente: Oficio nº 007/2015 de vinte e um de dezembro de 
dois mil e quinze da Comissão de Agricultura, Pecuária e Politica Rural, 
informando a substituição ao Deputado Marcelo Cabral pelo Deputado 
Zé Galeto. O Presidente foi questionado por vários Deputados sobre a 
distribuição, que logo em seguida colocou em votação a substituição, 
sendo rejeitado pelos Deputados presentes.  Ordem do dia: Projeto de 
Lei nº 061/15, de autoria Governamental que, “Estima a receita e fixa 
despesa do Estado para o exercício financeiro de 2016”. Após anunciar 
a ordem do dia o Senhor Presidente, solicitou a Secretária da Comissão 
verificação de quórum regimental, não havendo quórum, o Senhor 
Presidente encerrou a reunião. Encerramento: Ás dezessete horas e 
trinta e um minutos o Senhor Presidente encerrou a reunião, e para 
constar, eu, Edelzânia Silva de Oliveira, Secretária, lavrei a presente 
Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente 
e encaminhada à publicação.

Dep. Coronel Chagas
Presidente

SUPERINTEDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES 
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
COMISSÃO DE CONTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL
Proposição:  Processo nº 006/2015
Autoria:  Ministério Público de Contas      
Ementa:            Representação formal contra a Governadora 

do Estado de Roraima e a Secretária 
Chefe da Casa Civil pela prática de 
crime de responsabilidade.

 
PARECER DA RELATORA

Recebemos, para relatar, o Processo nº 006/2015, de autoria 
do Ministério Público de Contas.     

A Matéria, ao dar entrada nesta Casa, foi encaminhada 
à Sessão Plenária para ser lida no Expediente do dia 15/09/15, e em 
seguida distribuída em avulso aos Senhores Deputados. Formalizados os 
autos do Processo Legislativo, o mesmo foi encaminhado à Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação Final.
  A Presidência desta Comissão designou este(a) Parlamentar 
para relatar a Matéria.
   É o relatório.

PARECER DA RELATORIA
 A presente Proposição de autoria do Ministério Público de 
Contas está elaborada de acordo com os preceitos legais e regimentais, 
norteadores do procedimento interno que a Proposição exige para ser 
aprovada. 
 O presente Processo visa o recebimento da Denúncia e após 
deliberação do plenário por maioria absoluta, caso seja decretada sua 
procedência, seja a Governadora imediatamente suspensa de suas funções, 
bem como seja afastada a Chefe da Casa Civil, ambas por razões de direito 
e fatos narrados na exordial.   
 A representação formal contra a Governadora do Estado de 
Roraima e a Secretária Chefe da Casa Civil pela prática de Crime de 
Responsabilidade deve seguir Rito Especial contido na Lei 1079/50 que é 
um julgamento inicialmente político por ter a necessidade de autorização 
prévia de dois terços dos Membros da Assembleia Legislativa; e, 
posteriormente um julgamento jurídico por um Tribunal Especial.
 Por ora, não vejo necessidade de juntar ao presente 
parecer,  doutrinas e jurisprudências que possam subsidiar as razões 
aqui apresentadas. A não ser, a dura realidade de crise institucional 
que passa o país e em Roraima não está sendo diferente. Temos que 
nos despir de ideologias partidárias e correntes de grupos e blocos 
políticos, para a garantia da governabilidade em respeito ao Estado 
Democrático de Direito. Tal procedimento deve ser utilizado, s.m.j., 
em casos extremos onde não haja apenas indícios, mas, a violação 
clara e transparente das normas jurídicas. Que aqui, admito haver 
fatos com tais características, com anomalias éticas, porém, passíveis 
de saneamento, correção e punição aos responsáveis pelos órgãos 
de controle (o próprio Ministério Público de Contas, Ministério 
Público Estadual, Tribunal de Contas do Estado, entre outros, quando 
envolverem recursos e convênios federais, como a Controladoria 
Geral da União), que alguns deles já estão tomando tais providências 
investigativas, de controle e jurídicas. 
 Neste primeiro momento, analiso o conteúdo da Representação 
como uma matéria complexa e de conteúdo investigativo e, portanto 
eminentemente jurídica, embora, no futuro, se provadas as ações como 
crimes de responsabilidade, nada impedirá que a matéria volte a ser 
analisada por essa Casa de Leis, por ter entre suas funções o controle dos 
atos administrativos praticados pelo Poder Executivo e julgar o Governador 
e seus Secretários de estado por crimes de responsabilidade conexos.

 Dada à complexidade dos autos do Projeto, e mesmo não 
havendo, vícios que possam macular a tramitação da referida Proposição 
nesta Comissão, esta Relatoria emite parecer pelo ARQUIVAMENTO e 
conclama aos nobres pares à aprovação do referido parecer, conforme as 
razões expostas.
                É o Parecer.

VOTO
  Diante do exposto, opinamos pela aprovação 
do parecer objetivando o arquivamento do Processo n.º 006/2015, 
e, conclamamos aos nobres Parlamentares adoção do Parecer desta 
Relatoria. 

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2015.
Deputada Lenir Rodrigues  

Relator


