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milésima quadringentésima septuagésima quinta Sessão 
Ordinária do quinquagésimo primeiro período Legislativo da 
sétima legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima. Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus e 
em nome do povo roraimense, o Senhor Presidente em exercício, 
Deputado Francisco Mozart ,  declarou aberta a Sessão e 
solicitou ao Senhor Segundo-Secretário, Deputado Chicão da 
Silveira ,  que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, a qual 
foi lida e aprovada na íntegra. Em seguida, solicitou ao Senhor 
Primeiro-Secretário, Deputado Naldo da Loteria ,  proceder 
à leitura do Expediente. RECEBIDO DOS DEPUTADOS: 
Indicação s/nº, de 23/02/16, do Deputado Soldado Sampaio ao 
Governo do Estado, para que ceda a área institucional estadual 
ou busque área junto ao Governo Federal, visando à construção 
das instalações da Policlínica da Polícia Militar do Estado; 
Indicação s/nº, de 23/02/16, do Deputado Soldado Sampaio 
ao Governo do Estado, para que envie ao Poder Legislativo 
proposição que adite à Lei nº 1.027, de 15/01/16, incluindo 
no Plano Plurianual-PPA, quadriênio 2016/2019, a Ação 
“Formulação e Implementação do Programa de Valorização dos 
Militares Estaduais – PVMil” no Programa nº 68 – “Gestão de 
Recursos Humanos”, tendo como unidade executora a Polícia 
Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado, bem como 
inclua a Ação ”Formação, Aperfeiçoamento e Habilitação dos 
Militares Estaduais” no Programa nº 37 – “Segurança e Defesa 
do Cidadão”, tendo como unidade executora a Academia de 
Polícia Integrada Coronel Santiago – APICS; Indicação s/nº, de 
23/02/16, do Deputado Soldado Sampaio ao Governo do Estado, 
para enviar ao Poder Legislativo projeto de lei complementar 
que vise alterar o Quadro de Distribuição do Efetivo – QDE do 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado, fixado pela Lei nº 346, 
de 27/09/2002, nos termos da minuta anexa; Indicação s/nº, de 
23/02/16, do Deputado Soldado Sampaio ao Governo do Estado, 
para enviar ao Poder Legislativo projeto de lei complementar 
que vise alterar o Quadro de Distribuição do Efetivo - QDE 
da Polícia Militar do Estado de Roraima, fixado pela lei nº 
345, de 27 de setembro de 2002, nos termos da minuta anexa; 
Indicação s/nº, de 23/02/16, do Deputado Soldado Sampaio ao 
Governo do Estado, para enviar ao Poder Legislativo projeto 
de lei complementar que disponha sobre o ingresso, a carreira 
e a promoção dos militares no Quadro Especial de Oficiais e 
no Quadro Especial de Praças da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militar, nos termos da minuta anexa; Indicação 
s/nº, de 23/02/16, do Deputado Soldado Sampaio ao Governo 
do Estado, para que envie ao Poder Legislativo projeto de lei 
complementar que regule a carreira e a promoção dos Militares 
remanescentes do Quadro dos Policiais Militares do Ex-
Território Federal de Roraima cedidos ao Estado de Roraima, 
nos termos da minuta anexa; Indicação s/nº, de 23/02/16, do 
Deputado Soldado Sampaio ao Governo do Estado, para que 
envie ao Poder Legislativo projeto de lei que conceda anistia 
administrativa a policiais e bombeiros militares do Estado 
de Roraima, em decorrência de participação em movimentos 
reivindicatórios por melhorias de vencimentos e de condições de 
trabalho ocorridos no período compreendido entre 29 de março 
e 30 de abril de 2009, nos termos da minuta anexa; Indicação 
s/nº, de 23/02/16, do Deputado Soldado Sampaio ao Governo 
do Estado, para que envie ao Poder Legislativo projeto de lei 
complementar que crie o Fundo de Reequipamento da Polícia 
Militar de Roraima-FREPOM; Indicação s/nº, de 23/02/16, do 
Deputado Soldado Sampaio ao Governo do Estado, para que 
envie ao Poder Legislativo projeto de lei complementar que 
altere, acrescente e revogue dispositivos da Lei Complementar 
nº 194, de 13 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre o 
Estatuto dos Militares do Estado de Roraima, nos termos 
da minuta anexa; Indicação s/nº, de 23/02/16, do Deputado 
Soldado Sampaio ao Governo do Estado, para raspagem das 
Estradas Vicinais 023, 031 e 059, na BR-432, próximo à Vila 
do 55, município de Caracaraí. GRANDE EXPEDIENTE: O 
Senhor Deputado Soldado Sampaio iniciou reafirmando seu 
compromisso com as classes trabalhadoras do Estado, em 
especial, com a categoria dos policiais e bombeiros militares. 
Continuando, disse conhecer a situação do orçamento público; 
por isso, apresentou várias indicações, a maioria voltada aos 
policiais, que não vão criar despesas, dando como exemplo o 
programa de valorização dos policiais e bombeiros militares. 

ATOS LEGISLATIVOS
INDICAÇÕES

INDICAÇÃO 031 /2016
 O Deputado que esta subscreve, com amparo no art. 

202 do Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento 
ao Excelentíssimo Senhor Comandante da Polícia Militar no 
Estado de Roraima, a seguinte INDICAÇÃO:

- Reforço no policiamento noturno no residencial 
Vila Jardim, bairro cidade satélite, nesta cidade de Boa 
Vista 

JUSTIFICATIVA
 Tal justificativa gira em torno da necessidade dos 

moradores daquele conjunto com quase três mil famílias, 
que ficam expostos à ação de vândalos e outros criminosos 
comuns, principalmente no horário noturno, por se tratar de um 
condomínio aberto, com estacionamentos e entradas de livre 
acesso, não havendo nenhum tipo de bloqueio de entradas não 
autorizadas.

 Com o aumento desse efetivo militar, incluindo um 
maior numero de ronda nos diversos blocos, poderá inibir a 
ação de meliantes, trazendo mais segurança à nossa população 
naquela área.

CHICÃO DA SILVEIRA
Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 032 / 16
O parlamentar que a esta subscreve, e com base 

no Art. 202 do Regimento Interno deste Poder, requer o 
encaminhamento a Excelentíssima Senhora Governadora da 
seguinte INDICAÇÃO:

SUGERIR AO PODER EXECUTIVO, EM 
CARÁTER DE URGÊNCIA A RECONSTRUÇÃO DA NA 
VICINAL II DO MATIN LOCALIZADA NA VILA DO 
EQUADOR DO MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS, QUE SE 
ENCONTRA EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE TRAFEGO.

JUSTIFICATIVA
A reconstrução da vicinal é de fundamental importância 

para o restabelecimento do fluxo de transporte escolar é os 
produtos da região e também para manter área rural atrativa. 
Esse é o principal objetivo da presente indicação.

ZÉ GALETO
Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 033 / 16
O parlamentar que a esta subscreve, e com base 

no Art. 202 do Regimento Interno deste Poder, requer o 
encaminhamento a Excelentíssima Senhora Governadora da 
seguinte INDICAÇÃO:

A PRESENTE INDICAÇÃO TEM POR ESCOPO 
SUGERIR AO PODER EXECUTIVO, EM CARÁTER DE 
URGÊNCIA A RECONSTRUÇÃO DAS PONTES DE MADEIRA 
LOCALIZADA NA VILA DO EQUADOR NA VICINAL II 
DO MATIN  MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS, QUE SE 
ENCONTRA EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE TRAFEGO.

JUSTIFICATIVA
A reconstrução das pontes irar garantir e manter a 

trafegabilidade dos moradores é o fluxo do transporte escolar, 
e também facilitará o escoamento de agropecuária daquela 
localidade. Esse é o principal objetivo da presente indicação.

ZÉ GALETO
Deputado Estadual

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA
ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA QUADRINGENTÉSIMA 
SEPTUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
QUINQUAGÉSIMO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO 
DA SÉTIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA.
Às nove horas do dia vinte e cinco de fevereiro de dois mil e 
dezesseis, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda 
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23/02/16, do Deputado Jânio Xingú, informando que tramita 
nesta Casa a Comissão Especial Externa, com finalidade de 
analisar e emitir parecer ao Requerimento nº 064/15; Ofício s/
nº, de 24/02/16, dos Deputados Soldado Sampaio e Mecias de 
Jesus, informando que o G3 abre mão da vaga ocupada pelo 
Deputado Chicão da Silveira, em favor do Deputado Mecias de 
Jesus do G6, que abre mão da vaga ocupada na Comissão de 
Defesa do Consumidor pelo Deputado Mecias de Jesus em 
favor do Deputado Chicão da Silveira; Ofício nº 001, de 
23/02/16, do Deputado Marcelo Cabral, informando a extinção 
da Comissão Especial Externa criada por meio da Resolução nº 
039/2015; Requerimento  s/nº, de 25/02/16, do Deputado Jorge 
Everton, para que seja encaminhado ao Senhor Josué Filho - 
Secretário de Justiça e Cidadania - SEJUC o Pedido de 
Informação que consta no documento; Memorando nº 068, de 
25/02/16, do Deputado Masamy Eda, informando que, no 
período de 19 de março a 1º de abril do corrente ano, estará 
fazendo parte de uma comitiva composta por Deputados 
Federais e Estaduais; e Memorando nº 006, de 24/02/16, do 
Deputado Jânio Xingú, requerendo a criação de Comissão 
Especial Externa, visando realizar levantamento acerca dos 
Concursos Públicos realizados pelo Governo do Estado. 
RECEBIDO DO TRIBUNAL DE CONTAS:  Ofício nº 001, de 
17/02/16, do Tribunal de Contas do Estado, informando que se 
encontra em pleno vigor a Instrução Normativa 001/2012-TCE/
RR; e Ofício nº 085, de 24/02/2016, do Tribunal de Contas do 
Estado, informando que a Decisão Cautelar proferida pela 
Presidência deste Tribunal, no Processo nº 0118/2016, não foi 
referendada pelo Pleno, decidindo-se assim pelo envio imediato 
dos autos ao Relator do processo, Conselheiro Essen Pinheiro 
Filho. DIVERSOS:  Ofícios nºs 043, 044 e 051 de 22/02/16, da 
Superintendência Regional de Roraima – CAIXA, informando a 
existência de Crédito de Recursos Financeiros sob bloqueio, 
oriundos do Orçamento Geral da União; Ofício nº 033, de 
25/02/16, da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania, 
solicitando relatório de fiscalização dos contratos da SEJUC; 
Ofício nº 474, de 23/02/16, da Secretaria de Estado da Saúde - 
SESAU, solicitando agendamento de Audiência Pública; Ofício 
nº 356, de 17/02/16, do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, 
agradecendo convite deste Poder para a Abertura do Ano 
Legislativo e justificando sua ausência; Comunicados AL 
112267 a AL 112292, de 05/02/16, do Ministério da Educação 
- Fundo Nacional de Desenvolvimento, informando liberação 
de recursos financeiros; e Requerimento s/nº, de 26/02/16, do 
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, requerendo 
cópia do Diploma do Senhor José de Anchieta Junior, conforme 
certidão nº 005/16, e cópia do Diploma, conforme certidão de 
nº 006/16. GRANDE EXPEDIENTE: O Senhor Deputado 
Izaías Maia  iniciou informando que fora surpreendido com 
uma nota em seu grupo de WhatsApp “Amigos do Bairro” com 
denúncias de uma advogada sobre violação dos direitos 
humanos dentro da Penitenciária à Polícia Militar, 
principalmente ao policial Roney, da DICAP. Continuando, o 
Parlamentar informou haver quem use números falsos para se 
infiltrar nos grupos com o objetivo de denegrir a imagem das 
pessoas. Disse ainda não dar apoio a atitudes como essa, pois 
não utilizaria redes sociais para atacar alguém, principalmente, 
a briosa Polícia Militar e o policial Roney, por quem tem 
respeito e admiração. Salientou que, para denúncias 
comprovadas, tem o seu programa de televisão “Barra Pesada”. 
Apelou às autoridades ações mais rigorosas contra essas 
pessoas que se escondem na Internet para fazer ofensas com 
mentiras. Em seguida, disse que, por decisão pessoal, está se 
desfiliando do PRB. Finalizando, agradeceu aos Deputados 
Gabriel Picanço e Mecias de Jesus, ambos do PRB, pelo apoio 
e informou estar decidindo em qual partido se filiar, ressaltando 
não ter compromissos com grupos políticos, mas com o povo e 
com Deus. ORDEM DO DIA: O  Senhor Presidente em 
exercício, Deputado Coronel Chagas ,  anunciou para a pauta da 
Ordem do Dia, discussão e votação, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 040/15, que “Dispõe sobre a distribuição de 
dispositivo de segurança, conhecido como “botão do pânico”, 
para mulheres vítimas de violência doméstica, mesmo com a 
medida protetiva, em todo o Estado de Roraima”, de autoria da 
Deputada Lenir Rodrigues; Projeto de Lei nº 062/15, que 
“Institui a Semana de Conscientização e Proteção dos Direitos 

Informou que, em reunião, alguns policiais pediram ajuda 
para terem suas pautas atendidas, antes que se mobilizem com 
protestos, ocasião em que o Parlamentar se prontificou em 
pedir apoio da Governadora e dos demais Deputados para a 
classe. Prosseguindo, o Deputado expôs os motivos pelos quais 
apresentou as indicações que tratam da legislação previdenciária 
dos militares em Roraima e do impedimento das promoções por 
falta de vagas. Complementando, falou da importância de a 
categoria ter uma lei mais clara sobre a promoção do Quadro 
Especial, como ter garantido o direito de ascensão funcional 
por tempo de serviço se não for possível por seletivo. Destacou 
a necessidade de diálogo com o Governo do Estado a fim de 
beneficiar as classes trabalhadoras e garantiu não abrir mão 
do seu compromisso com os policiais e bombeiros militares, 
cujo reconhecimento não pode ser negociável para o Executivo. 
ORDEM DO DIA:  O Senhor Presidente anunciou para a 
pautada da Ordem do Dia: discussão e votação, em turno único, 
do Requerimento 02/16, de autoria do Deputado Evangelista 
Siqueira, solicitando a transformação da Sessão Plenária do dia 
2 de março do corrente em Comissão Geral, com a finalidade 
de discutir a importância do tema “Casa comum: nossa 
responsabilidade”, proposto pela Campanha da Fraternidade 
Ecumênica de 2016. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou 
ao Senhor Primeiro-Secretário a leitura do Requerimento 
nº 02/16. Colocado em discussão e votação, o Requerimento 
foi aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
O Senhor Deputado Evangelista Siqueira agradeceu pela 
aprovação do Requerimento de sua autoria e convidou todos os 
presentes para a Comissão Geral que será realizada no dia 2 de 
março, quando se debaterá o tema ecologia e meio ambiente. 
E, não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente deu por 
encerrada a presente Sessão e convocou outra para o dia 1º de 
março, à hora regimental. Registraram presença, no painel, os 
Senhores Deputados: Ângela A. Portella, Aurelina Medeiros , 
Brito Bezerra ,  Chicão da Silveira, Chico Guerra, Coronel 
Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Francisco 
Mozart, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías Maia, Jorge 
Everton,  Marcelo Cabral, Masamy Eda, Mecias de Jesus, 
Naldo da Loteria, Odilon Filho, Soldado Sampaio, Valdenir 
Ferreira e Zé Galeto . 
Aprovada em: 01/03/2016 

ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA QUADRINGENTÉSIMA 
SEPTUAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
QUINQUAGÉSIMO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO 
DA SÉTIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA.
Às nove horas do dia 1º de março de dois mil e dezesseis, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
quadringentésima septuagésima sexta Sessão Ordinária do 
quinquagésimo primeiro período Legislativo da Sétima 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. 
Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus e em 
nome do povo roraimense, o Senhor Presidente em exercício, 
Deputado Coronel Chagas ,  declarou aberta a Sessão e convidou 
a Senhora Deputada Lenir Rodrigues  para atuar como 
Primeira-Secretária ad hoc .  Em seguida, solicitou ao Senhor 
Segundo-Secretário, Deputado Izaías Maia ,  que fizesse a 
leitura da Ata da Sessão anterior, a qual foi lida e aprovada na 
íntegra. Em seguida, solicitou à Senhora Primeira-Secretária 
que procedesse à leitura do Expediente. RECEBIDO DOS 
DEPUTADOS: Indicação s/nº, de 26/02/16, do Deputado 
Chicão da Silveira, solicitando ao Governo do Estado reforço 
no efetivo da Polícia Militar do Município de Rorainópolis, 
Região Sul do Estado; Indicação  s/nº, de 26/02/16, do Deputado 
Chicão da Silveira, solicitando ao Governo do Estado convênio 
para atender os profissionais especializados da Fazenda 
Esperança, localizada no Município de Iracema, RR; Indicação 
s/nº, de 29/02/16, do Deputado Zé Galeto, solicitando ao 
Governo do Estado, a construção de cacimbas e poços 
artesianos, na Vicinal 2A do PA-Nova Amazônia, Polo - I,  na 
região do Murupú, área rural do Município de Boa Vista; 
Projeto de Lei s/nº, de 29/02/16, do Deputado Brito Bezerra, 
que “dispõe sobre a guarda responsável, proteção, identificação 
e controle populacional de cães e gatos”; Ofício s/nº, de 
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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 – O 
Expediente consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDO DO PODER DOS DEPUTADOS:
 - Indicação  s/nº, de 15/02/16, do Deputado Evangelista 
Siqueira, encaminhando ao Governo do Estado, solicitando 
construção de uma praça e uma quadra poliesportiva que atenda, 
de modo especial, às crianças das comunidades do Surumu e do 
Barro, na Terra Indígena Raposa/Serra do Sol, oferecendo um 
espaço de lazer e integração social. 
 DIVERSOS: 
 - Requerimento s/nº, de 04/01/16, da Associação 
do Igarapé Preto, Associação do Novo Planalto, Assentados 
Raposa Serra do Sol e Fazendeiros, solicitando o asfaltamento 
da Vicinal E BVA 270 (Antiga MCLAREN); 
 - Ofício nº 02, de 29/01/16, da Associação Comercial 
e Industrial de Roraima-ACIR, encaminhando o relatório da 
diretoria referente aos períodos 2013-2014; 
 - Ofício nº 01, de 31/03/16, da empresa CLARO - 
Diretor Executivo Corporativo, informando a relação de 
localidades atendidas no ano anterior, bem como as previsões 
de metas de universalização a serem cumpridas em 2016.
 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 Deputado Chicão da Silveira  – Senhor 
Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, colaboradores 
do Legislativo, senhoras e senhores que nos honram com suas 
presenças na galeria deste poder, e a imprensa.
 Senhor Presidente, fui pego de surpresa hoje pela 
manhã, ao deparar com o edital de convocação do Partido 
Democrático Brasileiro – PDT, assinado pelo Presidente 
Senador Telmário Mota, convocando para o dia 25 os membros 
da diretoria executiva regional, para deliberar sobre a expulsão 
do Deputado Oleno Matos, hoje, Chefe da Casa Civil do 
Governo do Estado e, para minha surpresa, minha expulsão 
também. Nós vivemos em um país onde a democracia tem falado 
mais alto, onde os princípios do diálogo têm sido respeitados. 
Não é de hoje que estou no PDT, tenho dois mandatos pelo 
PDT. Quero dizer a Vossas Excelências, Senhores Deputados, 
que tive, na época, só não grandeza, mas a humildade e pegar 
do Júlio Martins, que tinha colocado na Presidência do Partido 
e eu como Primeiro Vice-Presidente, saindo daqui à Brasília 
onde o Senador Telmário Mota não tinha nenhum conhecimento 
de apresentar a executiva nacional. Na época, Doutor Manoel 
Dias era o Presidente Nacional do PDT, que o colocou como 
Presidente do meu partido. Naquela época, me sentia honrado, 
lisonjeado de ter colocado o companheiro Telmário Mota à 
frente do PDT, e hoje fui pego de surpresa. Quero dizer ao 
companheiro Telmário, com todo respeito, Vossa Excelência é 
Senador da República, não é dono do PDT. Vossa Excelência 
não tem autoridade nem poder de fazer isso. Vossa Excelência 
está tomando essa atitude anti-democrática e grosseira, atitude 
de decisões unilaterais. Se Vossa Excelência está insatisfeito 
com o governo e toma uma decisão unilateral de não consultar 
nenhum membro do partido, eu não tenho dever nem obrigação 
de acompanhar essas decisões de formas precipitadas. 
Vossa Excelência não é dono do partido. Mas creio, Senhor 
Presidente, Senhores Deputados, com todo respeito, não quero 
aqui mencionar nem cobrar nada diante disso, e quando perdi 
o meu mandato não recebei nenhum telefonema do Senador 
Telmário. Quando fui candidato à reeleição a Deputado, não 
me foi permitido fazer uma única gravação no rádio, nem na 
televisão, mas nem por isso me chateei. Quando era Deputado, 
quem pagava os servidores do PDT pelo meu gabinete era o 
Deputado Chicão da Silveira. Não estou mencionando o que 
fazia pelo partido, mas tinha o dever e obrigação, e hoje me 
sinto agredido pelo dono do PDT, porque ele se sente dono 
do PDT. Quero aqui dizer, Senador, Vossa Excelência está 

dos Animais no Estado de Roraima, e dá outras providências”, 
de autoria da Deputada Aurelina Medeiros; Projeto de Lei nº 
064/15, que “Insere a apresentação de bandas e fanfarras 
escolares nos atos ou solenidades oficiais do Estado de 
Roraima”, de autoria da Deputada Aurelina Medeiros; Projeto 
de Lei nº 071/15, que “Institui o Sistema Estadual de Cultura 
do Estado de Roraima e dá outras providências”, de autoria do 
Poder Executivo; Projeto de Lei nº 076/15, que “Estabelece 
parâmetros para a remissão, renegociação e parcelamento de 
dívidas resultantes de operações de créditos contratados junto 
ao extinto Banco do Estado de Roraima S/A – BANER e dá 
outras providências”, de autoria dos Deputados Mecias de 
Jesus e Gabriel Picanço; e Projeto de Lei nº 078/15, que 
“Institui a Política Estadual de Atenção Integral à Saúde do 
Homem”, de autoria do Deputado Soldado Sampaio. Em 
seguida, o Senhor Presidente suspendeu a Sessão pelo tempo 
necessário para que as Comissões em conjunto pudessem 
analisar e emitir parecer aos referidos projetos. Após o tempo 
decorrido, o Senhor Presidente reabriu a Sessão e solicitou à 
Senhora Primeira-Secretária, que fizesse a verificação de 
quórum. Não havendo quórum para a deliberação das matérias, 
o Senhor Presidente transferiu a pauta da Ordem do Dia para a 
próxima Sessão. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  A Senhora 
Deputada Lenir Rodrigues  agradeceu ao Presidente do 
Tribunal de Contas do Estado pela doação dos veículos a este 
Poder, bem como, ao Presidente Jalser Renier por tê-los 
destinados ao CHAME. Continuando, parabenizou o Senhor 
Deputado Chico Mozart pela passagem do seu aniversário, 
desejando-lhe muitas virtudes e progresso na vida. O Senhor 
Deputado Evangelista Siqueira também parabenizou o 
Deputado Chico Mozart pelo aniversário deste, desejando-lhe 
saúde e sucesso. Após, reforçou o convite para que todos 
participem da Comissão Geral, marcada para o próximo dia 02, 
no Plenário desta Casa, com o tema da Campanha da 
Fraternidade 2016: “Casa Comum, Nossa Responsabilidade”. 
Os Senhores Deputados Chicão da Silveira  e Zé Galeto  usaram 
do expediente de Explicações Pessoais para parabenizar o 
Senhor Deputado Chico Mozart pela passagem do seu 
aniversário. O Senhor Deputado Francisco Mozart  agradeceu 
a todos pelo carinho e felicitações e parabenizou o Deputado 
Zé Galeto, que aniversariou no dia 23 de fevereiro. O Senhor 
Presidente em exercício parabenizou, em nome deste Poder, os 
Senhores Deputados Chico Mozart e Zé Galeto pelo aniversário 
de ambos. E, não havendo mais nada a tratar, o Senhor 
Presidente deu por encerrada a presente Sessão e convocou 
outra para o dia 2 de março, à hora regimental. Registraram 
presença, no painel, os Senhores Deputados: Ângela A. 
Portella, Aurelina Medeiros ,  Brito Bezerra ,  Chicão da 
Silveira, Chico Guerra, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, 
Evangelista Siqueira, Francisco Mozart, Gabriel Picanço, 
George Melo, Izaías Maia, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, 
Marcelo Cabral, Masamy Eda, Mecias de Jesus, Naldo da 
Loteria, Odilon Filho, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira 
e Zé Galeto . 
Aprovada em: 02/03/2016

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2472ª SESSÃO, EM 18 DE FEVEREIRO DE 2016.

51º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.
=    ORDINÁRIA    =

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER
 Às nove horas do dia dezoitos de fevereiro de dois 
mil e dezesseis, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-
se a segunda milésima quadringentésima septuagésima 
segunda Sessão Ordinária do quinquagésimo primeiro 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 Izaías Maia– Lida a 
Ata.
 O Senhor Presidente Jalser Renier- Coloco em 
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Externa para, nos termos dos artigos 269 e 271 do regimento 
interno, analisar a indicação do nome do Senhor Wanderlan 
Oliveira do Nascimento para exercer o cargo de Diretor-
Presidente da Junta Comercial do estado de Roraima – JUCERR, 
nos termos do art. 33, inciso XVIII, da Constituição do Estado 
de Roraima, composta pelos seguintes Deputados: Jânio Xingú, 
Naldo da loteria, Zé Galeto, Brito Bezerra e Gabriel Picanço”, 
de autoria da Mesa Diretora. Está criada a Comissão. Após o 
início dos trabalhos, que as comissões se reúnam para eleger 
presidente, vice-presidente e relator, para que na próxima 
semana já sejam convidados os sabatinados para virem a 
esta Casa para que possamos analisar e votar os nomes dos 
indicados.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à 
leitura do Projeto de Lei nº 079/15.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – 
(Lido o Projeto de Lei nº 079/15).
 O Senhor Presidente Jalser Renier  – Em discussão 
o Projeto Lei nº 079/15. Não havendo nenhum Deputado que 
queira discutir, coloco-a em votação. A votação será nominal/
eletrônica. Votando “sim” os Senhores Deputados aprovarão a 
matéria, votando “não” rejeitam a matéria. 
 Solicito a abertura do painel eletrônico para a votação.
 Dou por aprovado por 16 votos favoráveis, nenhum 
contra e nenhuma abstenção, o Projeto de Lei nº 079/15.
 Não havendo mais matéria para a Ordem do Dia, 
passamos para o Expediente de Explicações Pessoais.
 A Senhora Deputada  Lenir Rodrigues  – Senhor 
Presidente, atendendo determinação de Vossa Excelência, 
convido os membros da Comissão de Educação, Cultura, 
Desporto e Saúde e demais Deputados que quiserem se fazer 
presentes, em uma reunião na Sala de Reuniões, logo após a 
Sessão, para atendermos as reivindicações  do pessoal na área 
de saúde, que estão presentes nas galerias.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Portanto, 
solicitamos que todos os membros da Comissão de Saúde 
estejam presentes juntamente com a Presidente da Comissão, 
Deputada Lenir, para ouvirem as colocações e manifestações 
que vieram em tom pacífico para protestar sobre o Hospital das 
Clínicas e a homologação dos servidores daquela instituição.
 O Senhor Deputado Chicão da Silveira – Quero deixar 
registrado minhas felicitações pela passagem do aniversário 
do meu amigo Vando Santa Cruz, digníssimo esposo da minha 
amiga Deputada Lenir Santa Cruz. Que Deus vos abençoe e lhes 
dê muita sabedoria e inteligência na sua trajetória de vida. 
 O Senhor Presidente Jalser Renier -  Solicito também 
apoio técnico e logístico da nossa Consultoria Jurídica para se 
fazer presente na reunião, para já evoluir com algumas soluções 
no que couber ao Poder Legislativo.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Queria 
saber quem são os concursados que estão esperando para serem 
chamados?
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Se a Senhora 
olhar para trás vai ver de onde são.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – São da 
saúde, mas lá tem concursados que não foram chamados?
 O Senhor Presidente Jalser Renier –  Deputada, eu 
vou me inteirar da situação agora, através da Presidente da 
Comissão de Saúde. Gostaria que a senhora participasse, por ser 
uma conhecedora do assunto, para que pudéssemos conversar 
com a categoria sobre o que eles pretendem. Quais são seus 
objetivos. Enfim, sabermos o que esta Casa pode fazer.
 Também parabenizo a Deputada Lenir Santa Cruz 
pelo marido que tem. Seu nome não é mais Lenir Rodrigues e 
sim Lenir Santa Cruz.
 E, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada 
a presente Sessão e convocou outra para o dia 23, à hora 
regimental. 
 Registraram presença, no painel, os Senhores 
Deputados: Aurelina Medeiros ,  Brito Bezerra ,  Chicão da 
Silveira,  Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista 
Siqueira, Francisco Mozart, Gabriel Picanço, George Melo, 
Izaías Maia, Jalser Renier, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, 
Masamy Eda, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Soldado 
Sampaio e Zé Galeto . 
Ata Sucinta Aprovada em: 23/02/2016

mexendo com o cara errado, Vossa Excelência devia respeitar 
o tempo de vida pública que eu tenho, Vossa Excelência está 
começando agora, e quer brigar com todo mundo, agride 
todo mundo, para Vossa Excelência ninguém presta. Vossa 
Excelência não é o dono da verdade, precisa respeitar os 
mandatários, principalmente quem tem mandato. Senador, não é 
assim que se faz política. Vossa Excelência com essas atitudes, 
com as decisões que Vossa Excelência está tomando não vai 
longe, pelo que estou vendo seu caminho é curto. Quero aqui 
registrar minha indignação e revolta. Acredito que o Deputado 
Oleno, homem público, ético, honrado também não irá ficar 
satisfeito com essa decisão. Que Vossa Excelência use a força 
que tem, nós também iremos usar a nossa. Gostaria de pedir 
desculpas aos meus Pares por estar nesta Tribuna desabafando 
um desentendimento de partido que Vossas Excelências não 
merecem estar ouvindo. Mas, da forma como fui provocado 
pelo Senador, jamais irei me manter calado. Com todo respeito 
que tenho pelo Senador Telmário, solicito que analise melhor 
a situação. A democracia tem que ser exercida com diálogo e 
não com decisões arbitrárias, unilaterais da forma como Vossa 
Excelência tem agido. É necessário que, ao tomar uma decisão 
política, antes ouça, consulte os seus companheiros de partido. 
Vossa Excelência não pode se titular dono do PDT, isso não 
iremos aceitar e, de maneira alguma, seremos coniventes com 
essa situação. Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e 
Senhores Deputados.
 O Senhor Presidente Jalser Renier –  Não havendo 
mais oradores inscritos para o Grande Expediente, passamos 
para a Ordem do Dia, como a discussão e votação, em turno 
único, do Projeto de Lei nº 079/15, que “Autoriza o Tribunal de 
Contas do Estado de Roraima-TCE/RR, a doar os bens móveis 
considerados ociosos, inservíveis a antieconômicos.
  Suspendo a Sessão pelo tempo necessário, 
para que as Comissões em conjunto possam analisar e emitir 
parecer ao Projeto de Lei nº 079/15, uma vez que a matéria 
é consensual, não tramitou em todas as comissões, mas como 
houve um acordo de bancada e dos Presidentes de comissões, 
vamos fazer exatamente como foi acordado.
 Reaberta a Sessão.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Gostaria 
de solicitar à Deputada Lenir, Presidente da Comissão de 
Educação que, após o término dos trabalhos, possa se reunir 
com os membros dos sindicatos, presentes nas galerias, 
para elaborar um relatório sobre o Hospital das Clínicas do 
Estado de Roraima, juntamente com sua inauguração, para que 
possamos fazer uma inspeção técnica de Deputados Estaduais 
no local, verificar quais são os entraves para a contratação 
daqueles profissionais, visando evoluirmos e saber o que o 
Poder Legislativo pode fazer.
 Requerimento nº 01/16, de 16/02/16, do Presidente 
da Comissão Especial Externa, criada nos termos da Resolução 
nº 06/15, alterada pela resolução nº 015/15, que “Requer a 
prorrogação de prazo, por igual período, desta Comissão, 
criada para acompanhar e analisar, junto ao Poder Executivo, 
possíveis irregularidades existentes no Programa Crédito 
Social, suspenso por 90 (noventa) dias pelo Governo do Estado, 
através do Decreto nº 18276-E, de 09 de janeiro de 2015”.
 Gostaria de pedir ao Presidente da Comissão, 
Deputado Izaías Maia, que já convocasse uma reunião com 
os seus membros para que, junto com os Senhores Deputados, 
também, emitissem um relatório sobre o não pagamento ou 
a suspensão do Crédito Social das famílias que estão sem os 
benefícios.
 Em discussão a matéria. 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.
 Vamos evoluir para a leitura da Resolução nº 02/16, de 
17/02/16, que “Altera as Resoluções nº 07/15, de 24 de fevereiro 
de 2015 e 052/15, de 23 de dezembro de 2015, que designam os 
membros das Comissões Permanentes da Assembleia legislativa 
do Estado de Roraima, biênio 2015/2016”, de autoria da mesa 
Diretora. As Comissões já estão compostas e serão apresentadas 
para o gabinete dos Senhores Deputados e, também, publicadas 
no Diário Oficial. 
 Resolução nº 03/16, que “Cria a Comissão Especial 
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