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Art. 2º As férias ora suspensas serão usufruídas no período de 
17/03/2016 a 31/03/2016.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
.Palácio Antônio Martins, 05 de janeiro 2016.

Deputado Jalser Renier Padilha
Presidente

Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra
1º Secretário

Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário

RESOLUÇÃO N° 004 /2016-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 Alterar os dez dias do usufruto das férias da 

servidora NIURA CARDOSO DE SOUZA, matrícula 16799, programada 
para o período de 04/01/2016 a 13/01/2016 para 18/01/2016 a 27/01/2016, 
referente ao exercício de 2016, por necessidade da instituição.

Art. 2º Os vinte dias restantes das férias serão usufruídos nos 
períodos de 04/07/2016 a 13/07/2016 e 03/10/2016 s 12/10/2016.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
.Palácio Antônio Martins, 05 de janeiro 2016.

Deputado Jalser Renier Padilha
Presidente

Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra
1º Secretário

Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário

RESOLUÇÃO N° 005 /2016-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 

EVANEIDE TIMBÓ BEZERRA RODRIGUES, matrícula 12256, 
programada 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, 05 de janeiro 2016.

Deputado Jalser Renier Padilha
Presidente

Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra
1º Secretário

Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário

RESOLUÇÃO N° 006/2016-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 

MARCIA BRITO WANDERLEY, matrícula 16794, programada para o 
período de 11/01/2016 a 09/02/2016, referente ao exercício de 2016, por 
necessidade da instituição.

Art. 2º As férias ora suspensas serão usufruídas no período de 
01/03/2016 a 30/03/2016.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
.Palácio Antônio Martins, 05 de janeiro 2016.

Deputado Jalser Renier Padilha
Presidente

Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra
1º Secretário

Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário

      RESOLUÇÃO DE AFASTAMENTO

         R E S O L U Ç Ã O Nº 459/2015
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, no 

uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com a Resolução 008/09.

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO
PROCESSO N.º: 053/ALE/2010 
OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 
31/03/2016
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA
CNPJ: 34.808.220/0001-68
CONTRATADA: BUENO E CIA LTDA
CNPJ: 08.980.162/0001-45
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:01001.0103101.2011/339030/339039-101
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores
DATA DA ASSINATURA: 28/12/2015
VIGÊNCIA: 01/01/2016 à 31/03/2016 
PELA CONTRATANTE: Deputado JALSER RENIER PADILHA
PELA CONTRATADA: JOSÉ BUENO

Boa Vista-RR, 04 de janeiro de 2016
GLAUCINEIDE FERREIRA DA SILVA

Superintendente Administrativa

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO N° 001 /2016-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 

ANDRESSA SUELMA DE BRITO GERMANO, matrícula 16281, 
programada 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 em data oportuna.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

.Palácio Antônio Martins, 05 de janeiro 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 002/2016-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 o usufruto das férias do servidor 

MARCUS CEZAR GORGACHEV CRUZEIRO DE HOLLANDA, 
matrícula 13932, no período de 01/08/2016 a 30/08/2016, referente ao 
exercício de 2015, as quais estavam suspensas através da Resolução n° 
087/2015, publicadas no Diário da Assembléia Legislativa n° 2070/2015 
de 03/06/2015.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio Antônio Martins, 05 de janeiro de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO N° 003 /2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

RESOLVE,
Art. 1º Suspender os 15 (quinze) dias restantes 

do usufruto das férias do servidor MARCUS CEZAR GORBACHEV 
CRUZEIRO DE HOLANDA, matrícula 13932, programada para o 
período de 01/12/2015 a 15/12/2015, referente ao exercício de 2014, por 
necessidade da instituição.

ATOS ADMINISTRATIVOS

DA PRESIDÊNCIA - EXTRATO DE CONTRATO
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RESOLVE
AUTORIZAR o afastamento do Excelentíssimo Senhor 

Deputado MECIAS DE JESUS para viajar com destino a cidade de 
Brasília- DF e Maceió no período de 10.01 a 17.01.2016, com a finalidade 
de tratar de assuntos inerentes às atividades parlamentares, a serviço deste 
Poder.

                Palácio Antônio Martins, 16 de Dezembro de 2015
Deputado JALSER RENIER PADILHA

Presidente
Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA

1º Secretário
Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO

2º Secretário

ATA PLENÁRIA - ÍNTEGRA
ATA DA 2467ª SESSÃO, EM 17 DE DEZEMBRO DE 2015.

50º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.
            ORDINÁRIA    

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER
 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.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – 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 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 Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO:
 - 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 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”.
 DIVERSOS:
 - 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”.
 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 Izaías Maia.
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Senhor Presidente, 
parlamentares e público presente, bom-dia. Mais uma vez, assim como 
peço no Barra Pesada no canal 12, volto a pedir aqui na Tribuna da 
Assembleia Legislativa. A estiagem, a seca está acabando com o interior do 
Estado, as pessoas já começam a raspar a lama dos poços de água para tentar 
tirar água para si e para os animais. Em outubro, autoridades da defesa civil 
disseram que já estava tudo sendo mapeado e estudado e uma solução já 
estaria a caminho, mas já estamos no final de dezembro e nenhuma solução 
chegou e nem está a caminho. Gostaria de dizer que as pessoas que não 
acreditam que a estiagem não está forte no interior do Estado, que visitem 
o interior do Estado, que vejam os poços sem água e essa população 
esperando que os intelectuais, os estudiosos façam alguma coisa, por que é 
muita conversa e pouca ação e o povo sofrendo. Ano passado, foi a mesma 
coisa, a seca tomou conta de tudo, o povo ficou desesperado e as autoridades 
estudando. Estudaram tanto que quando declararam emergência, passou mais 
algum tempo para o dinheiro chegar e quando o dinheiro federal chegou para 
ajudar o povo da estiagem, o dinheiro chegou junto com a chuva. Resultado: 
o dinheiro foi devolvido e nada foi feito pelo povo. Então, já dava para ter 
aprendido a lição, mas agora parece que está pior que o ano passado, porque 
a seca já começou faz tempo e ninguém dá importância para o sofrimento 
do povo e a situação se complica a cada dia que passa: as plantações 
morrendo, os animais morrendo, milho não existe, a saca de milho cara para 
dar pelo menos para as galinhas e o povo no desespero e sem saber para 
quem apelar. E aí apelam para o Barra Pesada. O pessoal vem do interior 
para conversar comigo, dar entrevista, e por isso resolvi trazer para a 
Assembleia este assunto para poder explicar para meus amigos Deputados 
para ver se podemos fazer alguma coisa, porque é muito bom você passar 
um mês, dois, três, quatro cinco estudando, passa mais dez anos para 
decidir, mais vinte para o dinheiro vir e quando chegar já estará todo mundo 
morto e não adianta coisa nenhuma. É muita conversa e pouca ação e isso não 
resolve a vida, o desespero e nem a miséria das pessoas que estão no interior. Eu 
disse e vou fazer. Vou visitar o interior do Estado, vou pegar as imagens, vou 
conversar com a população, vou pegar os poços secos, as plantações mortas 
para ver e mostrar onde puder mostrar, para mandar uma cópia para o 
Governo do Estado porque acho que esse secretário não está encaminhando 
para a Governadora o que realmente está acontecendo e nós temos 
obrigação de fazer alguma coisa. Eu, como apresentador de televisão e 
agora como Deputado, tenho a obrigação de levar a verdade ao conhecimento 
das autoridades. Esse é um assunto que gostaria que os demais parlamentares 
se unissem, não a mim, mas se unisse ao Estado de Roraima, ao povo 
sofrido, ao povo que está desesperado no interior e não tem uma voz para 
defendê-lo. Enquanto eu estiver aqui e enquanto estiver na televisão tenham 
a certeza que irei defender. O Outro assunto é com relação ao Hospital 
Geral. Fiz um apelo ao Dr. Kalil na televisão. Parece que ele está muito 
ocupado e não ouve quando a gente convoca para que ele vá à televisão para 
conversar com o povo. O problema é o seguinte: mostrei fotos de dentro do 
hospital.Ali as pessoas, médicos, enfermeiros, atendentes, zeladores e 
vigias fazem a parte deles,é claro, tem seus superiores e o lixo toma conta 
do hospital. Coloquei imagens do hospital na televisão ontem. Coloquei 
fotos e a reclamação geral é a seguinte: que o Governo não pagou a empresa. 
Eu procurei a empresa e nos foi dito que não pagaram os funcionários 
porque o Governo não pagou. Daí, procuramos o Governo e nos foi 
informado que pagaram a empresa responsável pela limpeza. Então, fica 
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um puxa encolhe, e o trabalhador fica desesperado com suas contas 
atrasadas sem ter a quem recorrer, e a cada dia que passa a situação se 
complica. Além disso, falta material para o atendimento da população no 
Hospital Geral. Isso já foi falado, mas parece que depois das eleições há 
uma divisão entre eleitor e gestores. E o zé povinho sofrendo. Quero 
destacar que no Hospital Cosme Silva, na semana passada, eu coloquei na 
televisão também. Chegou um cidadão que se feriu em uma pescaria e foi para 
o Hospital Cosme Silva.Esperou duas horas sagrando com um corte profundo de 
vidro, esse atendimento não chegou, e o cabra se desesperou! Ele está errado? 
Teve um surto e começou a gritar e xingar, quis brigar, foi em cima da 
médica. Eu falei que ele errou, a médica não tem culpa, os profissionais 
fazem o que é possível fazer, não tinha o material para sutura. Final da 
história, quase 3 horas para atender o cidadão, que é trabalhador, não é 
bandido não. Mesmo se fosse bandido e ladrão, teria direito, teria que ser 
atendido. E o que aconteceu. Foi solicitada à briosa Polícia Militar que 
também fez o seu trabalho: pegaram o menino, algemaram com o pé 
sangrando e levaram para a Delegacia. Porque a eficiência na hora de 
prender e levar para a Delegacia?Porque não existe a eficiência na hora de 
atender a pessoa que está ferida? Essa é a pergunta que eu faço.O problema 
maior é o que eu sempre digo, não adianta eu ficar chamando Secretário que 
não vai resolver coisa nenhuma, mas mesmo assim eu chamo. No Hospital 
nós trabalhamos com vidas, uma mosca que voar do lixo e pousar em uma 
pessoa que foi operada acontece uma tragédia, porque é certa uma infecção 
generalizada. Então, são coisas que acontecem. Quem tem dinheiro vai para 
a UNIMED, ou para fora do Estado, e quem não tem vai para o Hospital Geral. 
Tudo o que eu estou falando tenho filmado. Então, o que eu queria pedir é que 
todos os Parlamentares, que tenho certeza que, independente de bandeira 
política, têm preocupação com a melhoria de vida do nosso povo, só que 
nós temos quer agir e tomar providências temos que fazer alguma coisa. 
Não adianta a gente conversar, eu assinar trezentas folhas de papel, guardar 
na gaveta e a miséria continuar. Isso não resolve! Então, peço aos 
Deputados. Nós temos a Comissão de Saúde, que já visitou o Hospital 
Geral uma vez, mas a situação neste momento está pior do que estava e o 
Secretário de Saúde, não tenho nada contra e nem nada a favor, não devo 
nada a ele, agora o Secretário tem que dar uma posição. Acho que tem que 
pelo menos dá uma satisfação ao povo, mesmo que seja para dizer que o lixo vai 
tomar de conta do hospital, por falta de pagamento à empresa responsável 
pela limpeza. A verdade tem que ser dita. Já está na hora de parar de mentir 
para o povo, porque mentem, dizem que está tudo direitinho, tudo bonitinho, 
e o povo mostrando exatamente o contrário. Vou repetir a situação e peço a 
ajuda dos parlamentares aqui que queiram seguir comigo: é uma calamidade, 
não tem medicamentos, o lixo toma conta, ninguém dá importância. As 
pessoas se desesperam e quando isso acontece porque seus entes queridos 
estão morrendo, ou a própria pessoa está morrendo, aí chamam a Polícia 
Militar e levam para o 5º Distrito Policial. É assim que é para tratar o povo? 
Eu acho que não!Na hora que deram condições de atendimento na saúde, 
ninguém vai se exaltar, ao contrário, as pessoas vão agradecer o atendimento, 
mas se não pagam, a pessoa que vai atender está com raiva.Quem é que trabalha 
direito, sem receber seus salários!Ninguém! Então, são as verdades que 
acontecem e aqui volto a dizer: não estou aqui para denegrir ninguém nem 
governo, nem prefeitura, nem governo federal porque não tenho acordo 
com ninguém, o meu acordo é com Deus e com o povo que me elegeu. 
Daqui a três anos, se eu não reeleger, vou continuar como apresentador de 
televisão do mesmo jeitinho e não muda nada, porque sempre fui 
acostumado com o povo e Deus me deu mais do que eu merecia, mas 
enquanto estivermos aqui, devemos lutar pelo nosso povo e gostaria de 
pedir aos Deputados, ou à Comissão de Saúde, para fazer uma visita ao 
Hospital Cosme e Silva, ao Coronel Mota, ao HGR, porque muitas vezes 
você vai para uma clinica particular e acaba chegando ao HGR. Quer um 
exemplo: eu. Tive um enfarto, poderia ter ido para a UNIMED, mas me 
disseram que o atendimento no HGR na área do coração é melhor do que 
qualquer clínica. Tiram das clínicas particulares e mandam para o HGR e lá 
o pessoal faz exatamente o que pode ser feito. Vocês lembram que eu 
denunciei e mostrei a falta de medicamentos quando estive lá, que tive que 
comprar a losartana para tomar. E quem não tem? Vai morrer. Isso foi 
denunciado há muito tempo, nenhuma solução foi tomada porque a 
Secretaria de Saúde do Estado de Roraima continua fazendo a mesma coisa, 
não dar importância para o sofrimento do povo. Então, uma solução tem 
que ser tomada. Do jeito que está não dá para continuar.
 Um último apelo que eu faço aos Senhores Deputados: para 
seguir com o projeto do Governo anterior, Ronda nos Bairros. Só está o 
Ronda porque os bairros estão se acabando, porque os bandidos estão tomando 
conta de tudo. 65 carros baixou para 35; de 35 para 25, para 15, depois foi para 
12 e agora 6 estão sem condições de trafegabilidade porque estão sem sistema 
de ar condicionado.Se prender um menino e colocar no porta malas, pode 
chegar morto no 5º DP. Quer dizer, é uma solução complicada e disseram 

assim no começo do projeto “Ronda nos Bairro, um excelente projeto. 
Esse projeto vai dar segurança”. O atual governo diz: “vamos continuar o 
projeto”, e agora acabou. Aí fica difícil, é a bandidagem solta! Os bandidos 
fazem é gozar: “meus amigos, o Ronda acabou, agora é a nossa vez”. 
Sabem quem está sofrendo? O pessoal da periferia, onde o assalto, a facada, 
o tiro rola solto. Eu só transmito aqui o que o povo me diz, as filmagens 
do povo. Então, são assuntos relacionados ao nosso povo que quer muito 
pouco. Gostaria de pedir à Governadora do Estado o mínimo de segurança. 
Pelo menos coloque 15 carros do Ronda no Bairro para funcionar, porque a 
maioria está acabado. 
 O problema da estiagem, o povo está morrendo por falta de 
água e ninguém está ligando. E o problema nas unidades básicas de saúde 
porque as construções pararam no meio do caminho e ninguém sabe o 
que aconteceu. Eu, particularmente, em vez de praças bonitas, eu prefiro 
unidades básicas de saúde para evitar que a pessoa saia do Pintolândia 
e venha aqui para o centro para ser atendido no HGR ou no Hospital da 
Criança. Mas, parece que estão invertidas as coisas: as pessoas estão 
preocupadas com a beleza e estão esquecendo saúde, educação e segurança 
que, com toda a certeza, são três pilastras do desenvolvimento de um 
Estado e de um Município. O que eu peço aos demais parlamentares é que 
haja união, no momento de reerguer o Estado de Roraima para que saia 
do buraco. Conversando com autoridades, me disseram que em 2016, se 
brincarmos com o problema da energia, porque agora apareceram 300 mil 
pais, mas está tudo do mesmo jeito. Na hora em que o Maduro ficar com 
raiva, porque ele disse que não entrega o Governo para ninguém porque 
perdeu as últimas eleições, e desligar a energia que vem para cá. Quer dizer, 
se cortar a energia, a escuridão toma de conta. 
 Seca, sem segurança, sem saúde, miséria e as trevas, aí pode 
esquecer o Estado de Roraima. Então, união é a palavra do momento porque 
temos que nos unir para que o Estado possa encontrar um rumo. Mas, tem 
que ser união de verdade. Não adianta a união da hipocrisia. Estamos todos 
aqui e quando virar as costas dizem: esse é um sem futuro! Isso não é união, 
chama-se traição, covardia e interesse. Então, vamos nos unir porque se 
o Estado crescer é bom para todo mundo. E ainda temos a oportunidade 
de nos unirmos para que tenhamos um Estado forte, com emprego, saúde, 
educação e com uma agricultura forte. Esse Estado tem que sair do 
contracheque e partir para um Estado agrícola, gerando riquezas. Muito 
obrigado!
 O Senhor Deputado Coronel Chagas – Bom-dia, Presidente, 
caros colegas Deputadas e Deputados, colegas de trabalho, imprensa. A 
todos os nossos cordiais bom-dia. Quero cumprimentar todos que estão 
nos assistindo através da TV Assembleia e todos que estão assistindo esta 
Sessão. 
 Senhor Presidente, eu ocupo a Tribuna para fazer uma solicitação 
a todos os colegas e a todos que fazem a Assembleia Legislativa para que 
possamos fazer um esforço e construirmos uma pauta de votações antes de 
ser decretado o recesso parlamentar nesta Casa. Temos diversos projetos 
de autoria governamental que são importantes e precisam ser deliberados 
por esta Casa,assim como dezenas, de autoria parlamentar, projetos de 
autoria do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça e que necessitam da 
deliberação desta Casa.
 Por exemplo, temos de autoria do Poder Executivo, Projeto 
de Lei nº 033, que dispõe sobre “a uniformalização do procedimento 
administrativo para a constituição do crédito não tributário do Estado de 
Roraima, de suas autarquias e fundações públicas e dá outras providências”. 
É um projeto importante que nós precisamos deliberar; temos também o 
Projeto de Lei nº 043, que “cria o adicional de compensação por cessão 
aos servidores cedidos que exercem cargo em comissão no Tribunal 
de Justiça do Estado de Roraima. Uma matéria do Tribunal de Justiça, 
que nós precisamos deliberar este ano ainda. Nós temos também outra 
matéria, de autoria do Poder Executivo: o Projeto de Lei nº 052, que altera 
dispositivos da Lei 693, que criou o Centro de Geotecnologia, Cartografia 
e Planejamento Territorial em comunidade Administrativa desconcentrada 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento, a SEPLAN. 
Matéria de autoria do Poder Executivo que é muito importante que esta 
Casa delibere ainda este ano. Nós temos também, de autoria governamental, 
o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 56, que dispõe sobre regularização 
fundiária, de assentamento irregulares sobre imóveis urbano de domínio do 
Estado de Roraima e dá outras providências. Essa matéria nós precisamos 
deliberar. Já faz mais de três meses que esta matéria está tramitando nesta 
Casa,e é uma matéria de interesse da sociedade de Roraima. Nós temos 
também que deliberar, isso é obrigatório, senão não podemos decretar o 
recesso, o Plano Plurianual, PPA, para o quadriênio 2016 a 2019 e a LOA, 
que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2016.
 Com relação a essa última, nós temos hoje a previsão de uma 
reunião da Comissão Mista de Orçamento. Eu comunico desde já aos 
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Parlamentares que nós vamos realizar essa reunião segunda-feira, às 9 
horas, a pedido do relator da Comissão e da equipe técnica, para finalizar 
os ajustes. Nós vamos fazer a reunião da Comissão Mista para a reunião da 
LOA, às 9 horas de segunda-feira. Está cancelada a reunião de hoje. Nós 
faremos na segunda-feira, às 9 horas, para que se façam os ajustes finais. 
 Nós temos também o Projeto de Lei, de autoria do Poder 
Executivo, de autoria do Deputado Sampaio, que institui o Sistema 
Estadual de Cultura do Estado de Roraima e dá outras providências. Essa é 
uma matéria também importante. 
 Nós temos o Projeto de Lei nº 075/15, que altera e acrescenta 
dispositivos à Lei 892, de 25 de janeiro de 2013, que dispõe sobre o Plano 
de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores da Educação Básica 
do Estado de Roraima. Esse projeto está tramitando. Então nós precisamos 
incluir na pauta de votação, antes do recesso, também, para atender essa 
categoria de servidores. 
 Nós temos outra matéria, de autoria do Poder Executivo, 
que institui a Política Estadual de Proteção Integral à Saúde do Homem. 
Matéria do Tribunal de Contas, que autoriza o Tribunal de Contas do Estado 
de Roraima-TCE a doar os bens móveis considerados ociosos, inservíveis e 
antieconômicos daquele Tribunal.
 Há também matéria que dispõe sobre a qualificação da pessoa 
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, como organização da 
sociedade civil, de interesse público. Isso precisa ser regulamentado par 
esta Casa. É matéria de autoria do Poder Executivo.
 Há ainda matéria que dispõe sobre qualificação de entidades 
sem fins lucrativos, como organizações sociais, e dá outras providências. 
Essas matérias são importantes para fins de celebração de convênios que 
essas entidades podem celebrar com o Governo do Estado. 
 Nós temos também matéria, de autoria do Poder Executivo, 
que tem por objetivo, Deputado Sampaio, criar o fundo de reequipamento 
do Corpo de Bombeiro Militar de Roraima, o FRIBON, e dá outras 
providências. Matéria importante que nós temos a necessidade de deliberar 
sobre esse assunto.
 Há ainda matéria, também do Tribunal de Justiça, que amplia 
o número de vagas em cargos de provimento efetivo e opcional, altera 
anexo e que dispõe sobre a organização do Quadro de Pessoal e o Plano 
de Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Roraima e dá 
outras providências. 
 Temos também, de autoria do Poder Executivo, o Projeto de 
Lei Complementar nº 012/15, que dispõe sobre a utilização da parcela de 
depósitos judiciais e administrativos para pagamentos de precatórios de 
qualquer natureza e dá outras providências. E, ainda, nós temos o Projeto 
de Lei Complementar nº 13/2015, que altera dispositivos da Lei nº 59, de 
28 de dezembro de 1953, que dispõe sobre o Sistema Tributário Estadual 
e dá outras providências. Também, matéria importantíssima para a saúde 
financeira de nosso Estado. 
 Eu citei aqui algumas das matérias que precisamos deliberar, 
sem contar dezenas de matérias e proposições de autoria parlamentar. Nós 
estamos nos aproximando do dia 22 de dezembro, que é pela Constituição 
a data em que esta Casa entra em recesso. Então, eu estou preocupado 
porque tem muitas matérias importantes, independentes de grupos políticos 
fazerem parte da base do Governo, independente de ser oposição, mas eu 
tenho a preocupação porque são matérias que precisam ser deliberada, que 
tratam da saúde financeira de nosso Estado e que nós precisamos deliberar 
e votar. 
 Então, Senhor Presidente, eu solicito a atenção especial da 
Casa, da Mesa Diretora e de todos os Deputados e servidores que trabalham 
na comissão para que a gente prepare uma pauta de votação para que a 
gente possa fazer isso até a semana que vem. Para que a gente não vote 
o Orçamento antes de votar essas matérias porque essas matérias são 
importantes para o Estado de Roraima. Não só para o Poder Executivo, 
mas para o Poder Legislativo, também para o Poder Judiciário, o Ministério 
Público, o Tribunal de Contas. São matérias de interesse da sociedade 
roraimense. Então, eu gostaria que aquelas matérias que estão tramitando 
nas comissões permanentes, que ainda não tenham sido deliberadas, para 
vir ao plenário que os Presidentes de Comissões agilizem essas votações. 
O que não for possível deliberar, comissão por comissão, que Vossa 
Excelência, Senhor Presidente, autorize. Eu sei que o Senhor tem um 
entendimento contrário, mas que autorize, em caráter excepcional, que as 
comissões trabalhem em conjunto para que nós possamos fazer um mutirão 
nesta semana ainda e o mais tardar na segunda, na terça ou na quarta-feira, 
para que possamos concluir e trazer para o plenário. Então é essa a nossa 
manifestação.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Mecias de Jesus – 
Quero louvar a iniciativa de Vossa Excelência, como membro da Mesa 
Diretora, como Vice-Presidente desta Casa, essa preocupação de Vossa 

Excelência em votar projetos importantes para o Estado, mesmo sendo de 
autoria do Governo. Até porque, como bem disse Vossa Excelência, são 
projetos que irão fazer o Estado andar, vão desimpedir o Estado e fazer 
com que ele tome o caminho do desenvolvimento nessas áreas desses 
projetos que estão citando. Alguns projetos, Senhor Presidente, estão ainda 
esbarrados na assessoria da Casa, como é o Projeto da Lei de Terras. Eu 
falei sobre isso ontem com o Deputado Chagas sobre a necessidade de pedir 
da Assessoria Jurídica que acelere esses projetos que estão lá e que devolva 
para o Plenário. Mesmo que eles não tenham tempo hábil, que devolva e a 
Comissão de Justiça e a comissão afim, como já foi determinado por Vossa 
Excelência, decida sobre isso.
 Quero também pedir, Senhor Presidente, a inclusão na Ordem do 
Dia de um Projeto de Lei de minha autoria e do Deputado Gabriel Picanço, 
que fala do refinanciamento das dívidas no antigo BANER. São dívidas 
que estão aí e as pessoas tem nos procurado para pagar, mas eles querem 
pagar com as devidas condições deles e com os descontos que possam ser 
proporcionais. O Governo do Estado tem interesse de fazer isso, até porque 
são cerca de 12 milhões de reais. Se as pessoas pagarem à vista, Deputado 
Chagas, vai dar em torno de cinco ou seis milhões de reais que vão entrar 
nos cofres do Estado, de dívidas que estão praticamente perdidas, porque 
são de pessoas que não têm condições de pagar da forma que está. Portanto, 
requeiro, dentro dessa boa vontade que a Mesa tem demonstrado que inclua 
esse projeto na Ordem do Dia e louvo mais uma vez o pronunciamento do 
Deputado Chagas e que esse bom senso, esse bom ânimo, respeito entre 
nós, possa ser permanente no final de ano e durante o ano que se aproxima.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas continua - Obrigado, 
Deputado Mecias. Para concluir, nós sabemos que todas as comissões têm 
trabalhado, e temos acompanhado que os Deputados estão participando 
ativamente nos debates das Comissões, relatando processos. É uma 
gama grande de matérias, proposições, que chegaram nesta Casa. Com 
certeza, se nós fizermos um mutirão, se possível votarmos nas Comissões 
Permanentes ou nas Comissões em Conjunto, conseguiremos deliberar 
sobre as matérias. E não poderia deixar de registrar, caros colegas, que a 
Polícia Militar está retomando o programa de polícia comunitária. É com 
satisfação que estamos vendo o novo comando da Polícia Militar, que tem 
à frente o Coronel Gonçalves, instalando os conselhos comunitários dentro 
de uma política de governo, uma política que tenho maior carinho, que é 
a instalação da polícia comunitária. Num passado recente foram instalados 
07 conselhos comunitários. O que vem a ser um conselho comunitário? É 
uma associação, sem fins lucrativos, onde os moradores de um determinado 
bairro da região da cidade se reúnem, criam associação, registram em 
cartório, elegem uma diretoria, e essa diretoria é instalada pelo Governo 
do Estado, com a carteirinha do cidadão da diretoria que faz parte daquele 
conselho comunitário, que deve se reunir periodicamente, às vezes duas 
vezes na semana, ou duas vezes por mês, enfim, para tratar de assunto de 
interesse na área de segurança daquela comunidade. Prioriza os problemas, 
convoca e convida as autoridades policiais e juntos discutem qual o 
melhor caminho para lidar com os problemas. Isso é uma política que há 
7, 8 anos vinha sendo implementada e de repente parou. Nós tínhamos sete 
conselhos comunitários instalados, avanços nos números, nas estatísticas de 
resoluções de problemas no nosso Estado, e de uma hora para outra parou. 
É com satisfação que vejo, Deputado Oleno, que o Comando da Polícia 
Militar, atendendo uma diretriz governamental, retoma essa política que 
vai dar resultado. Fica aqui a minha satisfação e declaração de apoio a essa 
política do comando. Meus parabéns e quero dizer à Polícia Militar e seus 
integrantes, Coronel, Comandante, até ao soldado mais moderno, que com 
certeza contam com nosso apoio e com o apoio dos colegas parlamentares 
desta Casa. Obrigado!
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Deputado 
Chagas Vossa Excelência sempre coerente em suas colocações.
 Comunico aos Senhores Deputados que temos aqui uma série de 
projetos do Poder Executivo que estarão na pauta da próxima semana, pois 
pretendemos votar o Orçamento na terça feira, bem como votar também os 
projetos de lei que estão em pauta do Poder Executivo, os mais emergentes. 
Tenho aqui projetos que dispõem sobre desafetação, incorporação aos bens 
de domínios, que autoriza o Poder Executivo a aliena os bens mencionados, 
como aeronave e outros objetos. A situação atual do projeto: falta deliberar 
na Comissão de Orçamento. Na semana que vem, na terça-feira, uma 
Comissão em conjunto irá se reunir para dar Parecer a esse projeto.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço pede Questão de Ordem 
- Gostaria de sugerir a Vossa Excelência que convocasse para segunda-
feira, em Sessão Extraordinária, para deliberar todos esses projetos e deixar 
só o Orçamento para terça-feira. Vamos entrar pela noite e talvez a gente 
tome alguma decisão equivocada. O Senhor poderia fazer uma Sessão 
Extraordinária na segunda-feira para deliberar todas essas matérias e deixar 
o Orçamento para terça-feira.
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 O Senhor Presidente Jalser Renier – Acho coerente.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros pede Questão de 
Ordem – Acho que terça-feira já seria praticamente a última sessão do 
mês para se votar o orçamento. O orçamento sempre é complexo. Eu ia 
fazer a mesma indicação do Deputado Gabriel. Acho que poderíamos ter 
Sessão Extraordinária com um mutirão de projetos para já encaminharmos 
a votação de vários projetos que são de interesse da sociedade, como o 
Deputado Chagas citou. Eu acompanho o pedido de uma ou até duas 
sessões extraordinárias antes de terça-feira.
 O Senhor Deputado Jalser Renier – Acatado o pedido para a 
realização de Sessão Extraordinária às 10h, no Plenarinho, para votarmos 
os projetos oriundos do Poder Executivo como o primeiro que mencionei, 
que dispõe sobre a uniformalização dos procedimentos administrativos 
para constituição de crédito não tributário no Estado de Roraima, de suas 
autarquias e fundações públicas e dá outras providências.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros pede Questão de 
Ordem – Foi anunciado agora que a reunião para o orçamento será na 
segunda pela manhã. Então, poderíamos fazer a Sessão Extraordinária na 
segunda-feira à tarde.
 O Senhor Deputado Jalser Renier – Acatado o requerimento da 
Deputada Aurelina.
 Fica para 15h de segunda-feira, na Sala de Reuniões, para tratar 
de assuntos de interesse do Estado, através dos projetos que estão em 
tramitação da Chefa do Poder Executivo.
 Projeto de Lei nº 052/15, que “Altera dispositivos da Lei 
nº 693, de 31/12/08, que criou o centro de geotecnologia, cartografia e 
planejamento territorial, comunidade administrativa desconcentrada da 
Secretaria de Estado de Planejamento e dá outras providências”.
 O Projeto de criação da Coordenadoria de Zoneamento 
Ecológico e Econômico.
 Projeto de Lei nº 056/15, que “Dispõe sobre a regularização 
fundiária de assentamentos irregulares de imóveis urbanos de domínio do 
Estado de Roraima, e dá outras providências. 
 Projeto de Lei nº 061/15, que “Estima a Receita e Fixa a 
Despesa do Estado de Roraima, para o exercício financeiro de 2016”. Este 
é o orçamento que iremos votar na terça-feira.
 Projeto de Lei nº 074/15, que “Autoriza a Procuradoria-
Geral do Estado de Roraima a utilizar meios alternativos a cobranças 
de créditos tributáveis e não tributáveis do Estado de Roraima, 
observando os critérios de eficiência administrativa ou de custos 
administrativos e cobranças especiais ao disposto da Lei Federal nº 
9.492, de 10/12/97”.
 Projeto de Lei nº 075/15, que “Altera e acresce dispositivos à 
Lei 892, de 25 de janeiro de 2015, que dispõe sobre o Plano de Cargos 
e Carreiras dos Servidores da Educação Básica do Estado de Roraima 
(PCCREB) e dá outras providências”. 
 Projeto de Lei nº 077/15, que “Institui a programa estadual de 
parcerias, público-privadas e dá outras providências”. 
 Projeto de Lei nº 084/15, que “Altera e acresce dispositivos à 
Lei 832, de 29/12/11 e dá outras providências”. 
 Projeto de Lei nº 085/15, que “Dispõe sobre o Plano de Cargos 
e Carreira e Remuneração - PCCR dos servidores da área de infraestrutura, 
agronomia, economia, estatística da administração direta e indireta do 
Estado de Roraima”.
 Projeto de Lei nº 010/15, que “Cria o Fundo de equipamento do 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima – FREBOM, e dá outras 
providências”. 
 Projeto de lei Complementar nº 013/15, que “Altera dispositivos 
da Lei nº 59, de 28/12/93, que dispõe sobre o Sistema Tributário Estadual e 
dá outras providências”.
 Essas matérias serão encaminhas ao Executivo para que diga 
quais delas são prioridades para votação na segunda-feira. 
 Temos as arguições que ficarão pendentes para o ano que vem: 
Mensagem Governamental nº 031/15, para arguição do Senhor João Pereira 
Barbosa, que foi indicado para o cargo de Presidente da Junta Comercial de 
Roraima. 
 Mensagem Governamental nº 035/15, para arguição do 
Senhor Alessandro Felipe Vieira Sarmento, para o cargo de Presidente da 
FEMAHR. 
 Mensagem Governamental nº 048/15, para arguição de Vicente 
de Paula Vasconcelos Barreto para o cargo de Presidente da ADERR. 
 Projeto de Lei nº 043/15, que “Cria adicional de compensação 
aos servidores por cessão aos servidores cedidos que exercem cargos em 
comissão ou função comissionada no Tribunal de Justiça do Estado de 
Roraima, de autoria do Tribunal de Justiça”.
 Projeto de Lei Complementar nº 011/15, que “Amplia o número 

de vagas em cargos de provimento efetivo e comissionado, altera anexos 
c,f e g, acrescentado também o anexo h à Lei Complementar nº 227, de 
04/08/14, que dispõe sobre a Organização do Quadro de Pessoal do Plano 
de Cargos e Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de 
Roraima e dá outras providências”. 
 Projeto de Lei nº 079/15, que “Autoriza o Tribunal de Contas 
do Estado de Roraima a doar os bens móveis considerados ociosos, 
irreversíveis e antieconômicos”. 
   Lembrando que o Tribunal de Contas 
doará para o Poder Legislativo dois carros. Lembrando que a Sessão 
Extraordinária será sem ônus para os Senhores Deputados. Projeto de Lei 
que estabelece parâmetros para remissão, reorganização e parcelamento das 
dívidas resultantes das operações de créditos contratados junto ao extinto 
Banco de Roraima; 
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, eu estava ouvindo atentamente a leitura das matérias. 
Acho que o tempo é curto para se votar todas as matérias. Só se o Senhor 
convidar os colegas para chegarem no horário marcado e para ficarmos até 
meia noite. 
 O Senhor Deputado Jalser Renier – Nós iremos abrir a Sessão 
Extraordinária às 15h. Quanto ao término, temos que entender que são 
matérias importantes e se passar das 8, 9h, não há nenhum problema para 
o parlamento desde que o quórum esteja presente.O que precisamos é 
evoluir com as matérias que o governo apresentou nesta Casa e que geram 
impactos orçamentários para o ano que vem, como, por exemplo, é o 
caso do Instituto de Previdência que foi matéria que o governo colocou, 
retirou e colocou novamente. Também vamos votar matérias de interesse 
de outros servidores e matérias que são importantes na minha avaliação e 
dos Senhores Deputados, como, por exemplo, o Estado ter autonomia para 
poder comercializar e fazer o leilão daquelas aeronaves. Então, são matérias 
que eu considero importante e eu não devo enfrentar nenhuma dificuldade 
na terça-feira. Segunda-feira está marcada às três horas da tarde, a Sessão 
Extraordinária. 
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, peço aos colegas que venham apenas baseados no 
horário de abrir, sem hora para sairmos, pois poderemos evoluir até altas 
horas da noite. 
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Acatado, mais uma 
vez, o seu requerimento. Discussão e votação, em primeiro turno, do 
Substitutivo à Proposta de Emenda Constitucional nº 001/15, que aditam-
se dispositivos normativos ao texto constitucional vigente, de autoria do 
Deputado Chico Guerra e vários deputados. Informo que, como o autor 
do projeto não está presente, transfiro a matéria para a Ordem do Dia da 
próxima Sessão.
 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, 
pág.140/142, firmado entre o Ministério Público do Estado de Roraima 
e o Estado de Roraima, que visa a anulação dos processos de promoção 
por merecimento dos delegados de Polícia Civil do Estado de Roraima, 
de autoria da Deputada Lenir Rodrigues. Informo que, como a autora do 
projeto não está presente, transfiro a matéria para a Ordem do Dia da 
próxima Sessão.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
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.
 Informo que na próxima terça-feira esta Casa entrará de recesso. 
O Orçamento será votado na terça-feira. Segunda-feira todas as matérias 
serão deliberadas a partir das três horas da tarde.
 O Senhor Primeiro-Secretário Izaías Maia – (Lido o Projeto de 
Lei nº 031/15 e o Parecer da Comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão o Projeto de 
Lei nº 031/15. 
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados membros da Mesa, vemos, hoje, o 
Instituto de Assistência Técnica como um grande instrumento para o 
desenvolvimento da agricultura no Estado de Roraima. É sabido que o 
serviço de assistência técnica, desde a extinção da EMBRATER, já se 
desmantelou, e em Roraima não se criou até hoje nenhuma estrutura 
que pudesse compensar esse serviço, que está vinculado à Secretaria de 
Agricultura. Isso impede, inclusive, o governo de angariar recursos para 
que possa melhorar o sistema de Assistência Técnica, que nós vemos 
com um grande instrumento de desenvolvimento do setor agrícola. O 
Projeto, quando foi para a Consultoria Jurídica, recebeu parecer como 
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se a gente estivesse impondo uma criação, criando despesas para o 
Executivo e interferindo nas suas ações. Mas, trata-se de um projeto 
autorizativo que não impõe como foi dito no parecer, gastos, que dá à 
Governadora a disponibilidade de criar, mediante a disponibilidade 
orçamentária, no prazo e hora devida. É um projeto que quase todos os 
Deputados participaram com toda anuência, porque todos reconhecem, 
nesse ano, como sendo um marco que esta Casa passa a aprovar projetos, 
contribuindo e muito para o desenvolvimento do setor agrícola. Então, 
gostaria de pedir aos Senhores Deputados o reconhecimento. Todos aqui 
já sabem disso. A Comissão era composta por nove Deputados. Todos os 
que não eram da Comissão se interessaram em discutir e colocaram como 
um dos projetos importantes do ano de 2015 para o desenvolvimento do 
setor agrícola. Por isso a gente pede a aprovação. Sabemos que é um 
projeto que está nascendo nesta Casa, como um projeto autorizativo, 
como reconhecimento dos Deputados a uma política de grande apoio 
ao desenvolvimento agrícola, seja agricultura familiar, seja agricultura 
indígena ou agricultura empresarial. Obrigada.
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Só para complementar. 
Este Estado já está na hora de sair de um Estado do contracheque e se 
transformar em um Estado agrícola, de produção, de geração de riquezas, de 
barateamento de alimentos, porque, quando se tem uma produção grande, o 
alimento barateia e a gente exporta e gera riquezas. Então, a senhora pode 
ter certeza que da minha parte com toda certeza, esse projeto será aprovado 
e, mesmo que viesse a gerar despesas, essas despesas seriam compensadas 
pela produção, com a geração de riquezas.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros continua – Era esse o 
entendimento. Obrigada!
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Não havendo mais 
nenhum Deputado que deseje discutir a matéria, coloco-a em votação. A 
votação será nominal/eletrônica.
 Votando “sim”, os Senhores Deputados aprovarão a matéria e, 
votando “não”, rejeitam-na. 
 Solicito a abertura do painel para a votação.
 Registro a presença do Ex-Deputado Paulo Hiama nas galerias 
do plenário, bem como a Diretora do Vencer, professora Elicia.
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 031/15, por 18 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Requerimento nº 099/15.
 O Senhor Primeiro-Secretário Izaías Maia – (Lido o 
Requerimento nº 099/15).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão o 
Requerimento nº 099/15. Não havendo nenhum Deputado que queira 
discutir a matéria, coloco-a em votação. A votação será simbólica. Os 
Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por 
unanimidade dos Senhores Deputados presentes.
 Todos os nomes a serem arguidos, ficarão para a pauta do ano 
que vem.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Projeto de Lei nº 060/15.
 O Senhor Primeiro-Secretário Izaías Maia – (Lido o Projeto de 
Lei nº 060/15 e o Parecer da Comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão o Projeto de 
Lei nº 060 /15. Não havendo mais nenhum Deputado que deseje discutir a 
matéria, coloco-a em votação. A votação será nominal/eletrônica.
 Votando “sim”, os Senhores Deputados aprovarão a matéria e, 
votando “não”, rejeitam-na. 
 Solicito a abertura do painel para a votação.
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 060/15, por 17 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. 
 Não havendo mais matéria para a pauta da Ordem do Dia desta 
Sessão, passamos para o Expediente de Explicações Pessoais.
 Comunico aos Senhores Deputados que segunda-feira, pela 
manhã, reunião da Comissão de Orçamento. Segunda-feira pela tarde, 
Sessão Extraordinária para analisar matérias referentes ao Governo e 
projetos de Deputados Estaduais.
 Não havendo nenhum Deputado que deseje fazer uso da palavra 
e não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a Sessão e convocou 
outra para o dia 22 de dezembro, à hora regimental. 
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Angela À. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Coronel 
Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Francisco Mozart, 
Gabriel Picanço, George Melo, Izaias 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.
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