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RESOLUÇÃO Nº 0134/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora Maria de Fatima 

Oliveira, matrícula 17161, a partir de 29 de janeiro de 2016, do cargo 
comissionado de Auxiliar Parlamentar V, integrante do Quadro de Pessoal 
desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução 
nº 009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 
de 26.07.2011.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 29 de janeiro de 2016.

Palácio Antônio Martins, 14 de março de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÕES DE AFASTAMENTOS

R E S O L U Ç Ã O Nº 021/2016
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 

Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com a 
Resolução 008/09.

RESOLVE
AUTORIZAR o afastamento do Excelentíssimo Senhor 

Deputado JORGE EVERTON BARRETO GUIMARAES para viajar 
com destino a cidade de Porto Velho - RO no período de 22.03 saindo às 
13h30min a 24.03.2016,com a finalidade de tratar de assuntos inerentes às 
atividades parlamentares, a serviço deste Poder.

                Palácio Antônio Martins, 14 de  Março  de 2016
Deputado JALSER RENIER PADILHA

Presidente
Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA

1º Secretário
Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO

2º Secretário

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2475ª SESSÃO, EM 25 DE FEVEREIRO DE 2016.

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

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS.
(Em exercício)

 Às nove horas do dia vinte e cinco de fevereiro 
de dois mil e dezesseis, no Plenário desta Casa Legislativa, 
deu-se a segunda milésima quadringentésima septuagésima 
quinta Sessão Ordinária do quinquagésimo primeiro 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 Marcelo Cabral  – Lida 
a Ata.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas -  Coloco em 
discussão a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos 
Senhores Deputados que queira discuti-la, coloco-a em votação. 
A votação será simbólica. Os Deputados que forem favoráveis 
permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
leitura do Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – 
Senhor Presidente, o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS:
 - Indicação s/nº, de 23/02/16, do Deputado Soldado 
Sampaio, encaminhando ao Governo do Estado, que ceda área 
institucional estadual ou busque área junto ao Governo Federal, 
visando a construção das instalações da Policlínica da Polícia 

ATOS ADMINISTRATIVOS
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 0133/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR as pessoas listadas no anexo desta Resolução, 

a partir de 01 de fevereiro de 2016, para exercerem Cargos Comissionados, 
integrantes do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade 
com o que dispõe a Resolução nº 009/2011, de 22 de julho de 2011, 
publicada no Diário da ALE nº 1150 de 26.07.2011.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2016.

Palácio Antônio Martins, 14 de março de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

Anexo da Resolução de Nomeação nº 0133/2016/DGP.
NOME CARGO

DAIANE DE ARAUJO COSTA Assessor Parlamentar I

DAMAZIO MACHADO DE OLIVEIRA Assessor Especial I MD

DANIEL SOBREIRO DA SILVA Assistente Parlamentar IV

DANIELE BENICIO VIEIRA Assessor Parlamentar II

DANIELE DE MELO MACHADO Auxiliar Parlamentar IV

DEYSE BARBOSA FREITAS Assistente Parlamentar III

DIEGO ROBERT OLIVEIRA MARQUES Assistente Parlamentar IV

DRIELLY RIBEIRO MORALES Assessor Parlamentar II

DULCINEIA MARIA SOUSA SILVA Assistente Parlamentar IV

EDENILSON ROSA Assistente Parlamentar II

EDER SOBRAL PAIVA Assistente Parlamentar II

EDIVALDA RIBEIRO DA FONSECA Assistente Parlamentar II

EDIVILSON BARROSO ALBUQUERQUE Auxiliar Parlamentar V

EDIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA Assistente Parlamentar IV

EDSON THALES LEPLETIER DE FREITAS Assistente Parlamentar I

EDUARDO FERREIRA DE SOUZA Assistente Parlamentar II

EDVAL BEZERRA ALVES Assessor Parlamentar I

EDVILSON GENTIL RIBAS Auxiliar Parlamentar IV

ELIANE MACHADO VIDAL Assistente Parlamentar IV

ELIJAIRO CARNEIRO FONSECA Auxiliar Especial III MD

ELISANGELA MAGALHÃES LIRA Auxiliar Especial III MD

ELISSANDRA JUNOR DE SOUZA Auxiliar Especial I MD

EMILIA MARIA BARROS DA SILVA Assistente Parlamentar III

ERICA CRISTINA DA SILVA MACHADO Assistente Parlamentar II

ERICA FERNANDES DE SOUSA Assistente Parlamentar IV

ERISVALDO BEZERRA ALVES Assessor Parlamentar I

ERNANDES GOMES DA SILVA Assistente Especial III MD

ESMERALDA DOS SANTOS FARIAS Assistente Especial I MD

EVANDISON FERREIRA DE FIGUEIREDO Assistente Parlamentar IV

FABIANA DA SILVA CARVALHO Auxiliar Parlamentar I

Palácio Antônio Martins, 14 de março de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário
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parte destas indicações trata da Polícia Militar e dos bombeiros 
militares. As nossas indicações feitas ao Executivo voltadas aos 
policiais e bombeiros militares, em parceria com a associação 
de policiais e bombeiros dos quais recebemos um ofício e 
vários documentos anexos. Estamos apresentando documento 
ao Executivo que trata sobre um programa de valorização dos 
militares estaduais e já pedindo apoio aos Senhores. Senhoras 
e Senhores Deputados, esta categoria de policiais e bombeiros 
militares vem sendo massacrada há décadas e para avançar 
com seus direitos até greve tivemos que fazer em 2009. 
Conseguimos pequenos avanços e a categoria continuou na luta. 
Conseguimos aprovar o estatuto, uma lei de remuneração, mas 
outras pautas não avançaram e aí partimos para um diálogo com 
a categoria com o próprio governo. A categoria se posicionou 
politicamente no pleito passado porque sabia o que queria, 
de maneira reservada. Sabendo o que queria, respeitando a 
hierarquia, mas enquanto cidadão, a família do policial militar 
se posicionou e deu um voto de confiança para o atual governo e, 
inclusive este Deputado, também votou e pediu voto. Passamos 
o ano passado gerenciando e compreendendo a situação 
do governo. Temos conhecimento e domínio do orçamento 
público, sabemos o tamanho das dívidas que foram deixadas, 
tanto oriundas dos empréstimos que foram feitos pelo governo 
passado como sabemos das dívidas que foram feitas com a 
classe empresarial, da diminuição do FPE. Temos consciência 
da crise que passa o Estado e o País. Abrimos um canal de 
diálogo com o governo e não colocamos, em momento algum, 
nenhuma pauta que viesse criar qualquer tipo de despesas para 
o governo, exatamente por entender o momento pelo qual o 
governo passa. Mas, já estamos no segundo ano de mandato da 
Governadora Suely. Ontem tive uma reunião com o comandante 
da Polícia Militar, vou ter uma reunião com o Comando do 
Corpo de Bombeiro e hoje ainda está agendada uma reunião 
com o Chefe da Casa Civil. Estou levando esse programa 
de valorização dos policiais e bombeiros militares e, na sua 
grande maioria, não gera despesas, é apenas regulamentação 
e reconhecimento de direitos desses policiais, Polícia Militar 
e Corpo de Bombeiros, que merecem o reconhecimento da 
sociedade, em especial, pela crise que enfrentamos no Estado. 
Estou me referindo ao alto nível de violência que temos hoje 
no interior e capital do Estado, a crise que estamos enfrentando 
no sistema penitenciário, que foi obrigado a Governadora 
determinar à Polícia Militar a tomar de conta da penitenciária e 
lá temos hoje quase 250 homens diariamente cuidando daqueles 
reeducandos, vigiando, com todas as dificuldades possíveis. 
Vocês não imaginam o que aqueles colegas estão passando. Foi 
implantado o policiamento comunitário, o policiamento nos 
corredores bancário e comercial e está na rua o policiamento 
ordinário diuturnamente. Com todas as dificuldades que 
enfrentamos, a Polícia Militar não se furtou do seu dever e tem 
prestado um grande serviço. Se nós olharmos as estatísticas, 
a quantidade de flagrantes que foram feitos de dezembro para 
cá, supera qualquer outra época. Isso é fruto do trabalho da 
Polícia Militar, do BOPE, do Primeiro e do Segundo Batalhão, 
em especial da Companhia de Motocicletas. 
 Então, tudo isso são demonstrações das ações e o 
compromisso dos policiais militares e bombeiros militares. 
Estivemos aí fazendo o policiamento no carnaval, também 
no final de ano. Tem diminuído a quantidade de acidentes 
de trânsito na cidade em virtude das blits realizadas pela 
Polícia Militar e ao mesmo tempo, não é diferente o Corpo 
de Bombeiros, que está presente nos quatro cantos do Estado, 
levando apoio, combatendo os incêndios, sendo solidário às 
famílias que são vítimas da estiagem, da seca e do fogo. Merece 
o nosso reconhecimento e nosso aplauso o Comandante Coronel 
Amaral, com toda sua categoria de bombeiros pelo trabalho 
desenvolvido. 
 Então, a Policia Militar e os bombeiros militares 
merecem o reconhecimento do Governo do Estado. Esse é o 
nosso apelo.
 Ao chegar do recesso, fui recebido por um grupo de 
policiais na minha casa e um grupo de esposas de policiais. 
Entre nós, os praças e bombeiros militares não têm meio 
termo, eles falam comigo abertamente, criticam e apoiam. 
Temos uma relação de amizade e de irmão com os policiais, 
os praças e bombeiros militares e alguns oficiais. E eles me 

Militar do Estado.
 - Indicação s/nº, de 23/02/16, do Deputado Soldado 
Sampaio, encaminhando ao Governo do Estado, que envie 
ao Poder Legislativo proposição que adite a Lei nº 1.027, de 
15/01/16, incluindo no Plano Plurianual - PPA, quadriênio 
2016/19, 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, encaminhando ao Governo do Estado, que envie 
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, encaminhando ao Governo do Estado, que envie 
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, encaminhando ao Governo do Estado, que envie 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 
Policial Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, nos termos 
da minuta anexa.
 - Indicação s/nº, de 23/02/16, do Deputado Soldado 
Sampaio, encaminhando ao Governo do Estado, 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, encaminhando ao Governo do Estado, 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, encaminhando ao Governo do Estado, 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, encaminhando ao Governo do Estado, 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, encaminhando ao Governo do Estado, para raspagem 
das Estradas Vicinais 023, 031 e 059, na BR-432, próximo da 
Vila do 55, no Município de Caracaraí.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito 
ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos 
oradores inscritos para o Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria 
procede à chamada.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Bom-dia, 
Senhoras e Senhores Deputados, servidores da Casa, imprensa, 
ouvintes que acompanham a Sessão da TV Assembleia e também 
as pessoas que se fazem presentes nas galerias. Estou usando 
a Tribuna pela primeira vez neste ano e não muito diferente 
dos anos anteriores, venho aqui reafirmar o nosso compromisso 
com os servidores públicos e a classe trabalhadora do nosso 
Estado, em especial, a categoria da qual sou oriundo, que são 
os policiais e bombeiros militares. Apresentei várias indicações 
para a agricultura familiar, recuperação de vicinais, mas boa 
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Então, nós queremos criar um mecanismo para garantir que 
o policial da união tenha sua promoção apenas por tempo de 
serviço, que cumpra apenas o interstício. Isso é de grande 
relevância para boa parte dos policiais que já estão finalizando 
sua carreira depois de 30 anos. Então, senhoras e senhores, 
fazendo parte desse governo, acreditando nesse governo 
como eu acredito, como apoiei nesse primeiro ano e continuo 
apoiando sem nenhuma crise de identidade por estar na base, 
mas reafirmo que eu estou do lado dos policiais e bombeiros 
militares seja com greve ou não, seja com panelaço. Essa pauta 
de reivindicação eu não abro mão de dialogar com o Governo e 
definir um cronograma de encaminhamento ao Deputado Chagas 
e, com certeza, contarei com o apoio de Vossa Excelência, 
liderando o G14 aqui nessa luta, para que possamos aprovar 
nessa legislação ainda nesse primeiro semestre. Era isso que 
queria transmitir e pedir apoio aos Senhores Deputados para 
que possamos aprovar.
 Aparte concedido à Senhora Deputada Ângela A. 
Portella – Senhor Presidente, Deputados e demais presentes, 
bom-dia! Obrigada, Deputado, por me conceder o aparte.
 Eu gostaria de parabenizá-lo e dizer o quanto é 
importante e louvável a sua atitude de reconhecimento à 
categoria da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, com seu 
compromisso com essa categoria que o Senhor representa 
que é tão importante para nossa sociedade. Essa questão da 
valorização funcional e também do aparelhamento tanto da 
Polícia, quanto o Corpo de Bombeiros é uma luta que gostaria 
de somar a ela, para que realmente a nossa sociedade tenha essa 
prestação de serviços tão importante para nossa segurança. No 
que diz respeito ao Corpo de Bombeiros, gostaria de deixar aqui 
uma palavra de reconhecimento da importância, principalmente, 
neste momento que estamos enfrentando a estiagem em todo 
nosso Estado e que esta instituição tem se desdobrado, tem 
feito a diferença, tem resguardado vida, tem conseguido, de 
alguma forma, amenizar essa situação que aflige não só os 
agricultores, mas também todas as pessoas que, de alguma 
forma, estão sentindo dificuldades por conta da situação. Quero 
dizer para o senhor, Deputado, que continue sempre focado nas 
pessoas que confiaram no senhor, que representa tão bem, que 
é a questão da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, sempre 
com esse olhar diferenciado, especial e de compromisso. Quero 
parabenizá-lo e dizer que estou à sua disposição nesse sentido. 
Obrigada!
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio  continua - 
Obrigado, Deputada Ângela. Sei da sua responsabilidade, 
respeito e consideração que tem pela Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros. Fico grato pela atenção especial e essa conquista 
será nossa, de todos os Deputados que estão nesta Casa e de 
toda a sociedade.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Gabriel 
Picanço  – Bom-dia a todos. Obrigado, Deputado Sampaio, pelo 
aparte.
 Quero me juntar a Vossa Excelência no seu 
pronunciamento e, fazendo parte da base do governo, gostaria 
de agilizar essa conversa em defesa da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros, que precisam sim ter seus interesses 
resolvidos. Gostaria de parabenizá-lo pelo compromisso em 
defender essa categoria. Estamos aqui oferecendo apoio e que 
esse diálogo avance e o resultado venha contemplar toda a 
categoria da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio  continua 
- Obrigado, Deputado Gabriel, pelo apoio, pela força, 
compreensão. Vossa Excelência tem grande influência junto 
a Senhora Governadora e junto da base governista, com 
certeza. Tenho maior respeito e consideração, pois o senhor 
conhece este Estado como mais ninguém, bem como, conhece 
a importância da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros para 
ajudar a alavancar este Estado. Fico grato pelo apoio de Vossa 
Excelência.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Evangelista 
Siqueira – Primeiramente, quero parabenizá-lo pela defesa, 
que é nobre e justa, que é a classe de policiais ou bombeiros. 
Inclusive lembrando um fato marcante que vai começar na 
próxima semana, que é a comemoração de 16 anos do PROERD, 
que é um programa de relevância para a sociedade roraimense, 
que vem trabalhando no combate às drogas. Coloco-me à 

pediram socorro dizendo:“não aguentamos mais”. Fizemos a 
nossa parte. É hora do Governo estender a mão para a categoria 
e reconhecer as nossas pautas, e é nesse sentido que eu me 
coloquei a disposição até para evitar mobilizações de policiais 
e bombeiros militares, pois isso já foi cogitado dentro dos 
quartéis. Fui procurado por grupo de mulheres de policiais 
militares e bombeiros militares dispostas a irem para a rua 
protestar pela boa condição de trabalho, pela escala, pela falta 
de reconhecimento na sua legislação e eu me comprometi em 
fazer um diálogo com a Governadora, com a Casa Civil, com 
o Comandante das Corporações e em especial com os Senhores 
Deputados, pedindo esse apoio para que possamos dar o mínimo 
de condições aos colegas policiais e bombeiros militares. 
Por isso estou apresentando hoje aqui, através de indicação, 
ouvindo a categoria, projeto de interesse da categoria. Estou 
me referindo a uma legislação que trata da previdência dos 
militares estaduais. Já está com mais de 16 anos que ingressou 
o primeiro policial militar no quadro e até hoje não temos 
uma legislação previdenciária. Policiais militares hoje que 
estão incapacitados para o serviço não podem se aposentar 
porque não têm uma legislação própria. O IPER até reconhece, 
mas na hora de fazer o processo formal não tem uma lei que 
ampare o policial. Já pedi isso da Governadora, ela determinou 
de imediato a criação de uma comissão. Essa comissão tem 
avançado com seu trabalho, mas estamos aqui pedindo pressa 
para que chegue nesta Casa essa proposta de lei nesse semestre. 
Esse é um pleito nosso e não abrimos mão, em hipótese alguma.
 Não muito diferente uma reformulação do estatuto 
dos policiais bombeiros militares. Foi aprovado nessa Casa no 
governo anterior um estatuto sem a devida discussão e depois 
constatamos que muitos erros foram cometidos. Precisamos 
ajustar essa legislação, em especial, quando se trata da escala 
de serviço. Não é porque é militar que ele tem que está 
subordinado a uma carga de serviço sobre humana.
 Queremos, também, discutir e apresentarmos uma 
alternativa para ampliação do quadro ou redistribuição do 
efetivo da Polícia Militar. Nós temos policiais militares que há 
anos e anos não conseguem sua promoção mesmo tendo direito, 
mas não há vagas. Nós não podemos cercear o profissional 
de ter sua ascensão profissional. É nada mais nada menos do 
que dez anos para um soldado almejar um curso de cabo. E 
são 13 anos para almejar uma graduação de sargento. Apesar 
da diferença entre os dois ser irrisória, mas isso é importante 
para o policial. Então, precisamos alterar o quadro da Polícia 
Militar e redistribuir o efetivo criando vagas para que sejam 
promovidos esses bravos guerreiros policiais e bombeiros 
militares, em especial os praças que têm dificuldade em galgar 
as vagas.
 Então, estamos apresentando uma proposta nesse 
sentido para os policiais e bombeiros do nosso Estado. Estamos 
também pedindo uma lei mais clara que trate da promoção do 
quadro especial, daquele policial e bombeiro que não conseguiu 
almejar a vaga através do seletivo. Ele teria uma ascensão 
funcional apenas pelo tempo de serviço. Precisamos rediscutir 
e criar normas claras que garanta que esse policial tenha a sua 
ascensão funcional. 
 Estamos também apresentando um projeto de lei 
que trata da anistia administrativa aos policias e bombeiros 
militares fruto do movimento de 2009. Nós conseguimos aprovar 
no Congresso a Lei nº 11.191, que deu anistia administrativa 
e criminal aos policiais que participaram do movimento. Foi 
aprovada por unanimidade. O Presidente Lula sancionou, mas 
alguns oficiais que representam a entidade deles ingressaram 
com uma ação contestando a lei. Nós temos tranquilidade e o 
Congresso tem competência jurídica legal para anistiar a parte 
criminal do Código Penal Militar, já a parte administrativa 
nós temos dúvida. Mas, queremos tranquilizar esses policiais 
que não há por parte do Governo interesse em criar nenhum 
tipo de revanche ou abrir procedimento. Então, precisamos 
aprovar essa lei dos policiais e bombeiros que anistiaria, de 
uma vez por todas, e afastaria qualquer responsabilidade de 
pena administrativa para quem participou do movimento de 
2009. Estamos apresentando uma proposta de lei e submetendo 
à PROGE para um estudo para gerenciar e ajudar os colegas do 
Ex-Território que não conseguem sua promoção, porque estão 
incorporados dentro do quadro da Polícia Militar do Estado. 
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interreligiosa, ecumênica, possa vir aqui trazer uma explicação 
breve sobre a importância de nós também nos preocuparmos 
com essa questão da ecologia, da casa comum, do ambiente em 
que nós vivemos. O objetivo é esse e eu peço o apoio dos nobres 
colegas para que nós possamos aprovar esse Requerimento.
 O Senhor Presidente  Francisco Mozart  – Não havendo 
mais nenhum Deputado que deseje discutir o Requerimento 
nº 02/16, coloco-o em votação. A votação será simbólica. Os 
Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. 
Aprovado.
 Não havendo mais matéria para a Ordem do Dia, 
passaremos para ao Expediente de Explicações Pessoais.
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira  – Apenas 
para agradecer a todos pela provação do Requerimento e 
convidar para que, na próxima quarta-feira, dia 02 de março, 
possamos participar juntos dessa Comissão Geral, que debaterá 
o tema da Campanha da Fraternidade 2016: “Ecologia e Meio 
Ambiente”, que é ecumênica. Muito obrigado!
 O Senhor Presidente Francisco Mozart  – Não havendo 
mais nenhum Deputado que deseje fazer uso da palavra no 
Expediente de Explicações Pessoais e não havendo mais nada 
a tratar, dou por encerrada a presente Sessão e convoco 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 . 
Ata Sucinta Aprovada em: 01/03/2016

DAS COMISSÕES
ATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO 
ESPECIAL INTERNA CRIADA NOS TERMOS DA 
RESOLUÇÃO N.º 035/15, REALIZADA EM 23 DE JUNHO 
2015.
Aos vinte e três dias do mês de Junho do ano de dois mil e 
quinze, às dez horas e quarenta minutos ,  no Plenário Deputada 
Noêmia Bastos Amazonas, desta Casa Parlamentar, sito à 
Praça do Centro Cívico, 202, reuniu-se, extraordinariamente, 
a Comissão Especial Interna, criada nos termos da Resolução 
nº 035/15, para analisar e dar parecer à Proposta de Emenda 
à Constituição nº 003/2015, que “Aditam-se e alteram-se 
dispositivos normativos ao texto constitucional vigente”, 
composta pelos Senhores Parlamentares: Oleno Matos, Soldado 
Sampaio, Aurelina Medeiros, George Melo e Francisco Mozart. 
ABERTURA:  Assumiu a Presidência dos trabalhos a Deputada 
Aurelina Medeiros,  nos termos do Regimento Interno desta 
Casa Legislativa. Havendo “quórum”  regimental, a Senhora 
Presidente declarou abertos os trabalhos e anunciou, conforme 
acordo de lideranças, os nomes dos candidatos aos cargos de 
Presidente, Vice-Presidente e Relator. Iniciado o processo de 
votação e feita a chamada, votaram os Deputados: Oleno Matos, 
Soldado Sampaio, Aurelina Medeiros e George Melo. Ausente 
o Deputado Francisco Mozart.  Encerrado o referido processo, 
a Senhora Presidente em exercício, proclamou o resultado, 
declarando eleitos e empossados: Para Presidente, Deputado 
Soldado Sampaio, para Vice-Presidente, Deputado George Melo 
e para Relator, Deputado Oleno Matos. Logo após o resultado 
da votação, o Senhor Presidente eleito, Deputado Sampaio, 
agradeceu a todos pela escolha de seu nome para a condução 
dos trabalhos da Comissão. Em seguida, determinou a abertura 
de prazo para apresentação de Emendas à referida Proposta de 
Emenda Constitucional e informou à Comissão que convocará 
a próxima reunião em tempo oportuno, por meio de edital. 
ENCERRAMENTO:  Às dez horas e cinquenta minutos, nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, 
e para constar, eu, Débora Navarro de Sousa, secretária, lavrei 
a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada 
pelo Senhor Presidente e encaminhada à publicação.

Soldado Sampaio
Presidente da Comissão

disposição, porque comungo com ela, o direito do servidor, 
quer seja policial ou bombeiro. O que Vossa Excelência pede 
nos requerimentos é justo e necessário. O Brasil passa por 
uma crise internacional que passou por um efeito dominó, 
que chegou ao Brasil,  Estados e Municípios, mas também nós 
não podemos aceitar que a maior fatia dessa crise fique com 
o servidor, através da sua desvalorização. Isso vai criar um 
clima tão complicado que piora ainda mais a situação, e nós 
sabemos que lá na ponta quem aguenta o Estado, quem segura 
os Municípios e a União é o servidor público. Essa mesma 
preocupação eu tenho na esfera da educação, por que o sindicato 
já começa a se manifestar por alguma questão de diálogo que 
não avançou, da questão da greve. Eu acho que é o momento de 
nós chegarmos e sentarmos junto com a Comissão de Educação, 
Poder Executivo e Secretaria de Educação e vermos por que não 
andou e o que falta para andar. Ano passado nós já tivemos uma 
perda muito grande na educação com o atraso do fechamento 
do ano letivo por conta da greve e, agora, com a possibilidade 
do início ser conturbado. Assim como Vossa Excelência traz 
essa preocupação eu também começo a me preocupar no campo 
da educação. Coloco-me à disposição na luta dos servidores 
porque ela é da sociedade como um todo. Muito obrigado! 
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio continua 
– Obrigado pelo apoio, Deputado. Também coloco-me à 
disposição das reivindicações da educação, que aqui está muito 
bem representada. Sem sombra de dúvida, podemos facilitar esse 
diálogo com o Governo do Estado, para evitarmos desgastes, 
até porque não é do interesse do governo e nem da sociedade. 
Então, o nosso papel é intermediar, assim como Vossa Excelência 
não abre mão, em hipótese alguma, dos direitos da educação 
eu também não abro mão do meu compromisso, fidelidade e 
reconhecimento com os meus colegas policiais e bombeiros 
militares. Não é um discurso de quem está insatisfeito com o 
governo, mas é um discurso claro de quem tem uma categoria, 
reconhece e valoriza. O que discutimos com o governo é a forma 
de chegarmos a um entendimento, mas jamais abro qualquer 
canal de conversa no sentido de não atender os direitos desses 
trabalhadores, e, diga-se de passagem, boa parte desses direitos 
não onera o governo em nenhum centavo, ou seja, é apenas 
questão de boa vontade que foram negadas no governo anterior, 
e assumimos o compromisso no atual governo de resolvermos 
e vamos resolver. Quero pedir o apoio dos senhores, líder do 
governo, chefe da Casa Civil, que é um grande articulador 
desse processo. Estou conversando com os comandantes das 
corporações para que haja mais entendimento da caserna, 
tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiro, para 
que possamos pontuar e trazer ao plenário ainda no primeiro 
bimestre essa pauta de valorização da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiro. Muito obrigado! 
 O Senhor Presidente Francisco Mozart – Não 
havendo mais nenhum orador inscrito para o Grande 
Expediente, passaremos para a Ordem do Dia com discussão 
e votação, em turno único, do Requerimento nº 02/16, que 
“solicita a transformação da Sessão Plenária do dia 02 de 
março do corrente, em Comissão Geral, com a finalidade de 
discutir a importância do tema reflexivo “Casa Comum, Nossa 
Responsabilidade”, proposta pela Campanha da Fraternidade 
Ecumênica/2016”, de autoria do Deputado Evangelista Siqueira. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário a leitura do 
Requerimento nº 02/16. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria  – 
(Lido o Requerimento nº 02/16).
 O Senhor Presidente  Francisco Mozart  – Em 
discussão o Requerimento nº 02/16.
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira  – O 
objetivo, como foi lido pelo Primeiro-Secretário, é exatamente 
que transformemos a Sessão Plenária em Comissão Geral, 
pois a Campanha da Fraternidade, que já existe há mais de 45 
anos, em 2016, traz uma reflexão muito importante, que é a 
Casa Comum, ou seja, o ambiente, a ecologia e mais do que 
isso, ela se torna não somente uma ação da Igreja Católica, 
mas uma ação Ecumênica. Várias entidades, denominações 
religiosas, convergiram para esse tema e estão refletindo juntas 
no Brasil inteiro. Então, a nossa proposta, ao apresentarmos 
esse Requerimento, é exatamente que nós abramos um espaço 
nesta Casa para que esta Comissão intercongregacional, 
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