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Deputado Jorge Everton – PMDB;
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Resolução, a partir de 28 de fevereiro de 2015, onde exerceram Cargos 
Comissionados nos Gabinetes, integrantes do Quadro de Pessoal desta 
Casa Parlamentar, de conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
013/2012, de 04 de janeiro de 2013, publicada no Diário da ALE nº 1490 
de 04.01.2013.

“Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 28 de fevereiro de 2015.

ORD MAT NOME CARGO

8836 ROSALDINA SOARES FERREIRA FS1 Auxiliar Parlamentar

Leia-se:
se lê: 

“Art. 1º - EXONERAR os servidores listados no anexo desta 
Resolução, a partir de 31 de março de 2015, onde exerceram Cargos 
Comissionados nos Gabinetes, integrantes do Quadro de Pessoal desta 
Casa Parlamentar, de conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
013/2012, de 04 de janeiro de 2013, publicada no Diário da ALE nº 1490 
de 04.01.2013.

“Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 31 de março de 2015.

ORD MAT NOME CARGO

8836 ROSALDINA SOARES FERREIRA FS1 Auxiliar Parlamentar

Palácio Antônio Martins, 18 de março de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0145/2016-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 Ramiro Jose Teixeira e Silva, a partir de 

01 de fevereiro de 2016, para exercer cargo comissionado de Consultor 
Técnico, 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 01 de fevereiro de 2016.

Palácio Antônio Martins, 18 de março de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0146/2016-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 Sônia Lúcia Nunes Pinto, a partir de 01 

de fevereiro de 2016, para exercer cargo comissionado de Assistente 
Parlamentar III, 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 01 de fevereiro de 2016.

Palácio Antônio Martins, 18 de março de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0147/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, em 

ATOS ADMINISTRATIVOS
DA PRESIDÊNCIA - ATOS DA CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-ALE 
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016
PROCESSO Nº 0014/ALE/2016

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima, torna público aos interessados, o 
resultado do certame licitatório, referente ao Pregão supracitado, Processo 
nº 0014/ALE/2016, cujo objeto é a eventual contratação de serviços 
de produção e pós-produção audiovisual, para a execução de vídeos 
jornalísticos e institucionais (reportagens e programas diversos) sobre as 
ações do Poder Legislativo Estadual e temas de interesse coletivo para a 
TV Assembleia, para atender as necessidades administrativas desta Casa 
Legislativa, conforme demonstrativo a seguir:

Lote(s) EMPRESA(S) ESTIMADO VALOR DO LANCE

UNICO ADRIANO DA S. FREITAS - ME 5.986.825,34 5.482.001,43

Boa Vista – RR, 18 de março de 2016.
Maria de Lourdes da Silva Andrade Neta

Pregoeira/CPL/ALE/RR

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - RESOLUÇÕES

ERRATA:
RETIFICAMOS, na seção Atos Administrativo – Resolução da Mesa – 
referente à Resolução nº 042/2015, publicada no Diário da Assembleia 
Legislativa, edição nº 2036 de 13 de abril de 2015, devido à incorreção da 
data a ser sanada.
Onde se lê: 

“Art. 1º - EXONERAR os servidores listados no anexo desta 
Resolução, a partir de 28 de fevereiro de 2015, onde exerceram Cargos 
Comissionados, integrantes do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, 
de 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 da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 28 de fevereiro de 2015.

ORD MAT NOME CARGO

16085 ELIAS ARAUJO BARROS Assistente Parlamentar IV

13979 IZAILDO FERREIRA DE LUNA Assistente Parlamentar III

Leia-se:
“Art. 1º - EXONERAR os servidores listados no anexo 

desta Resolução, a partir de 31 de março de 2015, onde exerceram 
Cargos Comissionados, integrantes do Quadro de Pessoal desta Casa 
Parlamentar, de 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 da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 31 de março de 2015.

ORD MAT NOME CARGO

16085 ELIAS ARAUJO BARROS Assistente Parlamentar IV

13979 IZAILDO FERREIRA DE LUNA Assistente Parlamentar III

Palácio Antônio Martins, 18 de março de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

ERRATA:
RETIFICAMOS, na seção Atos Administrativo – Resolução da Mesa – 
referente à Resolução nº 043/2015, publicada no Diário da Assembleia 
Legislativa, edição nº 2036 de 13 de abril de 2015, devido à incorreção da 
data a ser sanada.
Onde se lê: 

“Art. 1º - EXONERAR os servidores listados no anexo desta 
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MARILEIA DE SOUZA MAFRA Assistente Parlamentar IV 

MARILENA BARBOSA DE FREITAS Assistente Parlamentar III

MARIO GOMES SALES Assistente Parlamentar IV 

MARISSA PEREIRA DA COSTA Assessor Parlamentar V

MARLUCE MONTEIRO MANOEL Assistente Parlamentar IV 

MARTHA TEREZINHA ALMEIDA FERREIRA Auxiliar Especial I MD

MATHEUS BRINIER DE ABREU Assessor Parlamentar II

MILLEID DA SILVA RODRIGUES Assistente Parlamentar IV 

MIRIAM BARROS REIS Assistente Parlamentar IV 

MIRLA GONÇALVES Assistente Especial III MD

MONNYA RAQUEL BESERRA LEITE Assessor Parlamentar V

NATASSIA EVERLEN DE OLIVEIRA MOTA Assistente Parlamentar IV 

OLIZETE D’VILA COSTA Auxiliar Parlamentar III

OZEIAS PEREIRA CAMPOS Auxiliar Especial III MD

OZENI LIMA DE SOUSA Assistente Especial III MD

PAULA TAMARA SIQUEIRA DE MELO Assessor Parlamentar II

PAULO ALESSANDRO MARINHO FONSECA Assessor Parlamentar I

PAULO ALVES STUART JUNIOR Assessor Especial II MD

PAULO CESAR DA SILVA ARAUJO Assistente Parlamentar I

PEDRO JORGE VIEIRA DE SOUZA Assistente Parlamentar IV

PEDRO LEONARDO LINS BATISTA Assistente Especial II MD

PEDRO MARCIO DOS SANTOS FREITAS Assistente Especial III MD

PIERRE BERNARDI BERTO RAPOSO Assistente Parlamentar III

QUELSON LOPES DA SILVA Auxiliar Especial II MD

RAFAEL MONTEIRO DE CARVALHO Assistente Especial III MD

RAIANE MIRANDA GALVÃO Assistente Especial III MD

RAIMUNDA ELIZABETE BRITO GONÇALVES Assistente Parlamentar IV

RAIMUINDA SOUZA COSTA Assistente Parlamentar IV

RAIMUNDO DOS SANTOS LOPES NETO Assistente Especial II MD

Palácio Antônio Martins, 18 de março de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0149/2016-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, o servidor Atelmir Figueiredo de Carvalho, 

matrícula 13485, a partir de 31 de dezembro de 2015, do cargo comissionado 
de Assessor Especial II MD, 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 31 de dezembro de 2015.

Palácio Antônio Martins, 18 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 ADMINISTRATIVAS

                 R E S O L U Ç Ã O Nº 025/2016
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 

Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com a 

conformidade com a Resolução 11/92,
RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR Débora Navarro de Sousa, a partir de 
01 de fevereiro de 2016, para exercer cargo comissionado de Assessor 
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 01 de fevereiro de 2016.

Palácio Antônio Martins, 18 de março de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0148/2016-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, 18 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 0148/2016/DGP.

NOME CARGO

LILIAN MARIA PIRES SENA Assessor Parlamentar V

LILIANA CASTRO DA SILVA Assessor Parlamentar II

LILIANE BRIGLIA PIAIA Assessor Parlamentar III

LINDALVA DE LIMA MACHADO Assistente Parlamentar II

LUCIANA RAQUEL MELO VIEIRA DE SOUZA Assistente Parlamentar II

LUCIANO FERREIRA DA SILVA Assistente Parlamentar IV

LUIZ RODRIGUES BARROS NETO Assistente Parlamentar II

LUIZA LIRA DE SOUZA Auxiliar Parlamentar V

LUZIA NOGUEIRA DA MACENA PINTO Assistente Parlamentar II

MAGNA BARROSO UCHOA Assistente Parlamentar IV

MANUELA FERREIRA DE MESQUITA Assistente Parlamentar II

MARA RENATA MARTINS DE MELO Assessor Parlamentar V

MARCELA CRUZ DO NASCIMENTO Assistente Parlamentar II

MARCELO RUIZ DE LIMA Assistente Parlamentar IV

MARCIA CABRAL MOREIRA SENA Assessor Parlamentar V

MARIA ARTEMIZIA MONTEIRO DE SOUZA Assessor Parlamentar II

MARIA AUXILIADORA RODRIGUES Assistente Parlamentar II

MARIA CONSOLATA IZIDORIO DA SILVA Assistente Especial II MD

MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DOS SANTOS Assistente Parlamentar I

MARIA DE NAZARÉ MANGABEIRA IGREJA Assessor Parlamentar II

MARIA DINALVA DE OLIVEIRA COSTA Auxiliar Parlamentar III

MARIA ELIZA FIGUEIRA MOTA DE LIMA Assistente Parlamentar IV 

MARILDA MARTINS DA SILVA Assistente Parlamentar IV 

MARILEI MARLI VANZO Assistente Parlamentar IV 
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desqualifica o projeto.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio pede uma Questão de 
Ordem – Senhor Presidente, sou o relator desta PEC e pelo que sei, ela não 
foi votada em primeiro turno ainda não.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Deputado Sampaio, 
a proposta está neste momento em discussão e logo em seguida irá para 
votação. E quando segue para discussão a matéria não pode mais ser 
tocada, a não ser que vossa excelência faça, no segundo turno, uma emenda 
supressiva conforme diz o Regimento Interno.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio pede uma Questão 
de Ordem – Senhor Presidente, já me antecipando, gostaríamos de pedir 
destaque de votação dos artigos, pois, entendemos que um dos artigos é 
inconstitucional e é o que trata das sabatinas das indiretas. Então, por isso 
gostaria de pedir destaque neste artigo. O primeiro artigo é favorável, no 
nosso entendimento, pois trata da questão da diversificação de investimento 
do IPER.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus pede uma Questão de 
Ordem – Senhor Presidente, acredito que no momento da discussão possa ser 
pedido o adiamento de discussão, isso o Dr. João pode nos esclarecer. Então, 
após o pedido de adiamento de discussão, quando o projeto voltar para o 
Plenário, ele volta com uma emenda supressiva, o que não pode é nesse 
momento discutir, apresentar emenda e votar, isso no meu entendimento, 
mas, pode ser pedido adiamento de discussão, o que requeiro a Vossa 
Excelência agora, baseado no artigo 224 do Regimento Interno.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Vossa EXCELÊNCIA 
então está pedindo o adiamento de discussão?
 Deputado Chico Guerra, o Deputado Mecias pediu adiamento 
de discussão da sua proposição, tenho dois caminhos a seguir: colocar o 
pedido do Deputado Mecias para a apreciação do Plenário, ou conceder o 
adiamento de discussão, conforme o artigo 224 do Regimento Interno que é 
direito do parlamentar pedir o adiamento de discussão.
 O Senhor Deputado Chico Guerra – Presidente,Vossa 
Excelência decide. O Deputado tem o direito de pedir o adiamento, está no 
Regimento. Foi feito um acordo minutos atrás e a oposição não fez a emenda 
que tinha que ser feita. Agora, na hora de votar, vem com essa história de 
onça trepada. Mas, não tem problema não, pode adiar.
 O Senhor Deputado George Melo pede uma Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, dada a importância da matéria, gostaria de parabenizar 
o Deputado Chico Guerra por ser desprendido neste momento e ter dado 
a oportunidade para que a gente amarre melhor esse projeto. Este projeto 
é fundamental para a segurança dos nossos servidores que estão aqui hoje 
tanto clamando por reajuste, por um melhor plano de cargos e salários, e eles 
podem ser surpreendidos no final do seu tempo de trabalho ao de deparar 
com uma previdência quebrada. Então, é louvável o projeto do Deputado 
Chico Guerra, espero que o Deputado Mecias tão logo possa trazer o projeto 
para pauta para darmos segurança para todos os servidores que virão a se 
aposentar pelo nosso sistema de previdência.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú - Deputado Jalser, na mesma 
linha do Deputado George Melo, a PEC do Deputado Chico Guerra já 
está com algum tempo nesta Casa, ele vem lutando há muito tempo pela 
aprovação da mesma, pois traz transparência no investimento dos recursos 
do IPER, que é na ordem de um bilhão e duzentos milhões de reais. E essa 
operação é feita pelo Presidente e por um Conselho montado pelo Governo 
que faz os investimentos da forma como quer e ninguém sabe se o governo 
está ganhando ou perdendo. Essa PEC vem para quando ele for fazer uma 
operação financeira com os recursos dos funcionários e esta Casa possa saber 
o que o IPER está fazendo. O Deputado Chico Guerra está de parabéns, esta 
PEC é muito interessante. Ele é um Deputado honrado aqui dentro. É um 
decano, um Deputado que tem o maior número de mandatos nesta Casa, foi 
Presidente desta Casa e merece o respeito dos colegas. E peço que votem 
favorável a esta PEC ainda hoje.
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Deputado Mecias, eu vou 
conceder o pedido de adiamento de discussão feito por Vossa Excelência 
até porque o autor flexibilizou e Vossa Excelência tem o Regimento que 
lhe faculta o direito. Muito embora eu gostaria de pedir, porque pelo 
Regimento, baseado no artigo 224, ele concede ao Senhor 5 dias para 
apresentar novamente o Projeto. Amanhã eu acredito, poderá ser o último 
dia de sessão para a votação do Orçamento, pois se houve acordo entre as 
bases, a Assembleia possa entrar de recesso amanhã ou talvez nem entre, 
isso dependerá do acordo dos líderes, das bancadas e dos Deputados. 
E pergunto a Vossa Excelência se poderia trazer uma solução para esse 
problema amanhã?
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus – Senhor Presidente, o que 
eu quero é tirar umas armadilhas que foram colocadas no texto da Emenda 
e que o Deputado Chico Guerra concorda que se retire, porque se for para 
votar do jeito que ela está,vai atrapalhar de forma generalizada várias 

Resolução 008/09.
RESOLVE

Art. 1º Conceder ponto facultativo no dia 24/03/2016, aos 
servidores deste Poder, devido ao período pascal.

Art. 2º Os trabalhos serão retomados no dia 28/03/2016 a 
partir das 07h30min horas.

                Palácio Antônio Martins, 18 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 - EXTRAORDINÁRIA
ATA DA 681ª SESSÃO, EM 21 DE DEZEMBRO DE 2015.

50ª PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.
=   EXTRAORDINÁRIA   =

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER.
 Às 15 horas do dia vinte e um de dezembro de dois mil e quinze, 
no Plenário desta Casa Legislativa Noêmia Bastos Amazonas, deu-se a 
sexcentésima octogésima primeira Sessão Extraordinária do qüinquagésimo 
Período Legislativo da sétima legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado de Roraima. 
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário proceder à verificação de quórum.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria - Senhor 
Presidente, há quórum regimental para abertura dos trabalhos.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Havendo quórum 
regimental, solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Requerimento nº 101/15, assinado pela maioria absoluta dos Senhores 
Deputados, requerendo a realização de Sessão Extraordinária no dia 
vinte e um de dezembro de 2015, às 15 horas, para discussão e votação, 
em turno único e/ou em primeiro turno, das proposições legislativas cujas 
ementas encontram-se anexas ao presente instrumento e cuja autoria é de 
Parlamentares, do Poder Executivo Estadual, do Tribunal de Justiça e do 
Tribunal de Contas, sem ônus para este Poder.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria- (Lido o 
Requerimento n° 101/15).
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Coloco em discussão o 
Requerimento.
 Não havendo quem queira discuti-lo, coloco-o em votação. A 
votação será simbólica. Os Deputados que forem favoráveis permaneçam 
como estão.
 Dou por aprovado o Requerimento nº 101/15.
 Sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro 
aberta a presente Sessão Extraordinária.
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário, que proceda à leitura da 
Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Masamy Eda - (Lida a Ata).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão a Ata 
da Sessão anterior.
 Não havendo quem 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 proceder à leitura do 
Parecer da Comissão da Proposta de Emenda Constitucional nº 01/15, que 
“Adita e altera dispositivos normativos no texto constitucional vigente, de 
autoria do Deputado Chico Guerra e vários Deputados”.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Parecer.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão a PEC 01/15. 
Lembramos aos Deputados que, para a PEC ser aprovada, precisa de 15 
votos.
 O Senhor Deputado Oleno Matos pede uma Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, acordado com o autor da proposição, eu e o Deputado 
George gostaríamos de apresentar uma emenda modificativa ao texto.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Deputado, o projeto já está 
em discussão e neste momento é preclusa a emenda modificativa quando o 
projeto está em discussão. Preciso consultar o departamento técnico para 
confirmar se cabe emenda na votação de segundo turno.
 Deputado Oleno, de acordo com a assessoria técnica desta Casa, 
só cabe emenda supressiva no segundo turno de votação da proposição e 
não modificativa como vossa excelência deseja. E a emenda supressiva 
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procedimento administrativo para constituição de crédito não tributário 
do Estado de Roraima, de suas autarquias e Fundações Públicas, e dá 
outras providências”, de autoria Governamental, bem como do Parecer da 
Comissão conjunta.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido o 
Projeto de Lei nº 033/15 e Parecer da Comissão conjunta).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão a matéria. 
Não havendo nenhum Deputado que queira discuti-la, coloco em votação. A 
votação será eletrônica, Os Deputados, votando “sim”, estarão aprovando a 
matéria, votando “não”, estão rejeitando-a.
 Solicito ao técnico a liberação do painel para votação.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra pede Questão de Ordem. 
Senhor Presidente, peço aos nobres pares que votem sim, é um projeto 
importante para o Estado.
 O Senhor Deputado George Melo pede Questão de Ordem. 
Senhor Presidente, oriento a nossa base para votar sim.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Dou por aprovado o Projeto 
de Lei nº 033/15, com 22 votos “sim”, nenhuma abstenção e nenhum voto 
contra.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Projeto de Lei nº 043/15, que “Cria o adicional de compensação por 
cessão aos servidores cedidos que exercem cargo em Comissão ou função 
Comissionada no Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, de autoria do 
Tribunal de Justiça”, bem como do Parecer da Comissão conjunta.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido de 
Projeto de Lei nº 043/15 e parecer da Comissão conjunta).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Vossas Excelências 
querem a leitura do relatório geral da matéria. Os Deputados que concordam 
permaneçam como estão.
 O Senhor Deputado George Melo pede Questão de Ordem. 
Senhor Presidente, já foi discutido em Comissão conjunta e todos os 
Deputados já conhecem o teor da matéria.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Aqueles que concordam 
com a Questão de Ordem do Deputado George Melo, permaneçam como 
estão.  Aprovado.
 Em votação. A votação será nominal e eletrônica, votando “sim”, 
estarão aprovando a matéria e votando “não”, estarão rejeitando-a.
 Solicito a liberação do painel eletrônico para votação.
 Declaro aprovado o projeto com suas emendas, em turno único, 
com 22 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. 
 Quero lembrar aos Senhores Deputados que esta Sessão está 
sendo, transmitida, neste momento, pelo canal 57.2 da TV Assembleia. 
Na oportunidade, convido todos os moradores dos bairros adjacentes 
do Pintolândia para nossa confraternização do Natal em Família que 
será realizado no dia 24 no Campo Rei Pelé, às 19h com a presença da 
maioria absoluta dos Deputados e a comunidade, onde haverá ceia de natal, 
apresentação do coral, composto por mais ou menos 450 crianças que nunca 
tiveram oportunidade de cantar, são crianças dos bairros mais afastados 
do centro da nossa cidade, estão sendo assistidas por um coral, trabalho 
voluntário pela causa social.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus pede Questão de Ordem - 
Senhor Presidente, gostaria de requerer a Vossa Excelência, tendo em vista 
que a maioria das pessoas presentes no Plenário espera aprovação do Projeto 
de Lei nº 085, inverter a pauta, porque este Projeto está pra ser votado por 
último, e se votado agora liberaria o pessoal que está aqui.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à leitura da Emenda Modificativa ao 
Projeto de Lei nº 075/15.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lida Emenda 
Modificativa ao Projeto de Lei nº 075/15.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em votação. A votação 
será simbólica, os Deputados que concordam com a Emenda permaneçam 
como estão.
 Dou por aprovada a Emenda Modificativa.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 075/15, que “Altera e acresce dispositivos na Lei nº 892, 
de 25 de janeiro de 2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 
Remunerações dos Servidores da Educação Básica do Estado de Roraima 
(PCCREB), e dá outras providências”, com suas emendas, de autoria do 
Poder Executivo, bem como do Parecer da Comissão conjunta.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Projeto de Lei nº 075/15 e Parecer com suas emendas.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – O Projeto contempla várias 
emendas. Deputada Lenir, a Senhora tem idéia de quantas são?
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues pede Questão de Ordem 
- São 35 emendas, 30 da relatoria e 05 da Deputada Aurelina.

coisas no Governo. E o que queremos é preservar o dinheiro do funcionário 
público. E queremos que essa Emenda proíba que o IPER invista o dinheiro 
do Fundo de Previdência do Estado em outros bancos que não sejam bancos 
oficiais do Governo a fim de garantir a aplicação e o dinheiro do servidor. É 
isso que queremos.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Acato o seu pedido, 
Deputado Mecias. Portanto, amanhã Vossa Excelência apresenta as 
sugestões para que o projeto seja novamente discutido.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei Complementar nº 011/15, que “Amplia o número de vagas 
em cargos de provimento efetivo e comissionado, altera os anexos E, F e G 
e acrescenta o anexo H à Lei Complementar nº 227, de 4 de agosto de 2014, 
que dispõe sobre a organização do Quadro de Pessoal e o Plano de Carreira 
de Servidores do Poder Judiciário de Roraima, e dá outras providências”, de 
autoria do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, bem como, do Parecer 
da Comissão e o parecer da Comissão em Conjunto.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Projeto de Lei Complementar nº 011/15.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão a 
matéria com as emendas.
  O Senhor Deputado Jorge Everton – Só uma dúvida, Presidente. 
Este projeto contempla o 015? Porque na comissão foi feita uma emenda que 
juntou o 011 com o 015. Só queria confirmar.
 A minha dúvida é se consta aí a forma que foi alterada na 
comissão.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – A emenda está contemplada 
dentro do projeto.
  O Senhor Deputado Jorge Everton – Referente ao artigo 29 da 
Lei 227, Presidente?
 O Senhor Deputado Coronel Chagas –Presidente, apenas para 
contribuir. O Tribunal de Justiça mandou um Projeto de Lei, alterando a 
Lei Complementar 227 de 2014, visando criar cargos de provimento efetivo 
e cargos em comissão, e alterando alguns dispositivos que beneficiam os 
servidores daquele Tribunal. Esse Projeto de Lei se transformou no PLC nº 
11, do qual eu fui o relator. Depois desse projeto, chegou outro projeto que 
recebeu o nº 15 também para alterar o 227. Esse projeto, se nós fôssemos 
aguardar a tramitação nas comissões, não seria votarmos este ano. O que eu 
fiz, como relator? Eu transportei o texto do Projeto de Lei Complementar 
nº 15 para uma emenda aditiva ao Projeto de Lei nº 11 e assim nós 
contemplamos os servidores do nível médio do Tribunal de Justiça, levando 
a eles os benefícios que o Tribunal de Justiça autorizado pelo Pleno daquele 
tribunal que autorizou o Presidente encaminhar para cá. Então, é esse o 
objetivo dessa emenda.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Continua em discussão a 
matéria. Não havendo mais quem queira discuti-la, passamos para votação. 
A votação será eletrônica. Os Deputados votando “sim” estarão aprovando a 
matéria, votando “não”, estarão rejeitando-a.
 Solicito a liberação do painel para votação.
 Quero registrar a presença no nosso plenário do Doutor Andrey, 
ex-presidente do Instituto de Previdência do Estado de Roraima; Procurador 
empossado, orgulho para nós aqui do Estado de Roraima, hoje está na chefia 
do gabinete civil do Estado do Acre. Muito obrigado pela sua presença.
 Dou por aprovado o Projeto de Lei Complementar, em primeiro 
turno, com 20 votos sim, nenhum não, nenhuma abstenção.
 O projeto segue para sanção, é pauta da sessão de amanhã para a 
votação em segundo turno.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei Complementar nº 014/15, que altera e acresce dispositivos 
normativos na Lei Complementar nº 239, de 15 de setembro de 2011, que 
“dispõe sobre a instituição da Fundação Rio Branco de Educação, Rádio e 
Televisão – FUNDALEGIS, vinculada à Assembleia Legislativa do Estado 
de Roraima, e dá outras providências”, de autoria da Mesa Diretora, bem 
como o parecer da Comissão em conjunto.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Parecer.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido o 
Parecer).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão à matéria. 
Não havendo nenhum Deputado que queira discutir. Coloco em votação, 
em primeiro turno. A votação será eletrônica. Os Deputados, votando “sim”, 
estarão aprovando a matéria, e votando “não” estão rejeitando-a.
 Solicito ao técnico a liberação do painel para votação.
 Dou por aprovado o Projeto Lei Complementar 
nº 014/15, com 22 “sim”, nenhum “não’ e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Projeto de Lei nº 033/15, que “Dispõe sobre a uniformização do 



6 BOA VISTA , 21 DE MARÇO DE 2016

nenhuma, um risco também porque você não pode votar uma matéria que 
não tenha impacto, sem você saber quanto vai custar para o ano que vem 
na peça orçamentária do Estado. Apenas para comunicar aos profissionais 
de educação que esta matéria não está contemplada no orçamento geral do 
Estado porque a Secretaria de Planejamento, em nota, através da Casa Civil, 
enviou um comunicado dizendo que o impacto é grande, mas eles não sabem 
dizer quanto é. 
 Em votação a matéria. A votação será pelo processo eletrônico: 
votando “sim” os Deputados aprovarão a matéria e votando “não” os 
Deputados rejeitarão a matéria. 
 O Senhor Deputado George Melo – Peço ao nosso grupo que 
vote “sim”.
 O Senhor Deputado Jalser Renier – Encerrada a votação. 22 
votos sim, nenhum “não” e nenhuma abstenção.
 Dou por aprovado o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração 
dos Servidores da Educação Básica do Estado de Roraima. Parabéns, mais 
uma vez,à categoria.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 072/15. Como o Projeto já é de conhecimento de todos os 
Deputados, solicito que seja feita a leitura do voto.
 O Senhor Primeiro Secretário Naldo da Loteria – (Lido o 
Projeto de Lei nº 074/15).
 O Senhor Deputado Jalser Renier – Em discussão a matéria. 
Não havendo nenhum Deputado que deseje discutir a matéria, coloco-a 
em votação. A votação será pelo processo eletrônico: votando “sim” os 
Deputados aprovarão a matéria e votando “não” os Deputados rejeitarão a 
matéria. 
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Senhor Presidente, este 
projeto é de grande importância para o Estado na questão tributária, oriento 
que votem sim.
 O Senhor Deputado George Melo – Peço ao nosso grupo que 
vote “sim”.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Encerrada a votação. 22 
votos “sim”, nenhum “não” e nenhuma abstenção. Dou por aprovado o 
Projeto de Lei nº 074/15. 
 Projeto de Lei nº 085/15, que dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração – PCCR – dos servidores das áreas de infraestrutura, 
agronomia, veterinária, economia e estatística da administração direta e 
indireta do Estado de Roraima. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que faça a leitura do 
Parecer do Relator.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria - (Lido o 
Parecer ao Projeto de Lei nº 085/15).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão a matéria. 
Não havendo quem queira discuti-la, coloco-a em votação. A votação será 
pelo processo eletrônico: votando “sim” os Deputados aprovarão a matéria e 
votando “não” os Deputados rejeitarão a matéria. 
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – A base do governo orienta a 
votar sim nesse projeto, pois é um projeto importante para o Estado que vai 
contemplar os engenheiros e toda a área tecnológica. 
 O Senhor Deputado George Melo - Peço ao nosso grupo que 
vote “sim”.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus pede uma Questão de 
Ordem – Senhor Presidente, quero reapresentar a Proposta de Emenda 
Constitucional que eu tinha pedido adiamento de discussão ainda nesta 
Sessão. Pois de acordo com o autor da matéria, Deputado Chico Guerra, e 
com o Relator Deputado Sampaio, nós suprimimos o que era desnecessário e 
incluímos o que achamos necessário. A matéria agora ficará com o seguinte 
texto: “Os servidores públicos estaduais efetivos contribuíram para Instituto 
de Previdência do Estado de Roraima, órgão responsável pela administração 
do sistema previdenciário estadual. Parágrafo único: Toda diversificação 
dos recursos financeiros do IPER para fundos administrados por entidades 
gestoras privadas deverá ter o prévio parecer da Assembleia Legislativa, 
aprovado por dois terços dos seus membros”. É isso, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Dou por aprovado o Projeto 
de Lei nº 085/15, por 22 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma 
abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário, Naldo da Loteria, 
que proceda à leitura do voto da Comissão ao Projeto de Lei nº 081/15, 
que “Dispõe sobre o Dia Estadual da Consciência Negra e dá outras 
providências”, de autoria dos Deputados Jalser Renier e Naldo da Loteria.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido o voto 
ao Projeto de Lei nº 081/15).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão a matéria. 
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues para discutir a matéria 
– Senhor Presidente, gostaria apenas de defender uma emenda que fiz no 

 O Senhor Presidente Jalser Renier – Todas discutidas com a 
categoria.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues pede Questão de 
Ordem – Todas. Tivemos, inclusive, reuniões técnicas com os professores 
seletivados e readaptados, lideranças e professores indígenas. Quero 
aproveitar para agradecer à Comissão de Educação que fez acontecer 31 
reuniões durante o ano, e inclusive, participando efetivamente dessas 
reuniões técnicas, principalmente Deputados Francisco Mozart, Evangelista 
Siqueira, Mecias de Jesus e Masamy Eda, que me acompanhou até o centro 
macunaima para poder ouvir os professores indígenas. Agradeço de forma 
especial, a Vossa Excelência, Deputado Jalser Renier, que todas as vezes que 
foram necessárias recebeu as Comissões das lideranças e dos professores 
indígenas. Enfim, essas emendas tiveram contribuições de cinco emendas 
da Deputada Aurelina, e também essa última emenda de Plenário teve a 
participação da Deputada Ângela Águida, Deputados Chico Guerra, Chico 
Mozart, Evangelista Siqueira, Jorge Everton, Zé galeto, Odilon Filho, 
Izaías Maia, Coronel Chagas, Masamy Eda e Naldo da Loteria. Deixo meus 
agradecimentos especiais.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Parabéns, Deputada Lenir.
 O Senhor Deputado Jorge Everton pede Questão de Ordem - 
Senhor Presidente, quero parabenizar a Deputada Lenir pelo seu excelente 
trabalho. Sempre defendi e defenderei a categoria dos professores. Tenho a 
minha mãe professora, conheço o sofrimento do professor, ao desempenhar 
um trabalho digno, honrado como formador de todas as profissões, embora 
o menos valorizado. Quero antecipar o meu voto, dizendo que sou favorável, 
queria mais, porque os professores merecem muito mais. Obrigado.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra pede Questão de Ordem 
- Senhor Presidente, quero parabenizar a Deputada Lenir, Presidente da 
Comissão e todos os membros, pelo árduo trabalho, bem como aos demais 
Deputados que participaram de muitas dessas reuniões. Parabenizar a 
Governadora Suely que se comprometeu com a categoria, enviou o projeto 
para Assembleia Legislativa e pediu para a base votar para a aprovação do 
projeto. Quero antecipar meu voto pela aprovação e orientar a bancada do 
governo pela aprovação do projeto.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão o Projeto dos 
profissionais em educação com suas 35 emendas.
 O Senhor Deputado Francisco Mozart – Senhor Presidente, 
quero agradecer a nossa equipe que nos apoia nas Comissões, ao professor 
João de Carvalho, sem ele não teria conseguido fazer esse trabalho.
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira – Senhor Presidente, 
depois de um trabalho árduo, de vários encontros, sejam com a comunidade 
indígena, com os professores, readaptados, todos aqueles que procuram 
a Comissão de Educação, para chegarmos a neste momento. Agradeço 
mais uma vez a colaboração, como já foi dito, foi mais de 30 reuniões na 
Comissão de Educação no sentido de solucionar todos esses problemas. 
Sabemos que não é o melhor plano, mas é o viável para este momento. E a 
categoria vai voltar porque ela vai lutar por mais garantias e mais direitos. A 
gente já antecipa o nosso voto favorável pela aprovação da 892.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Senhor Presidente, na 
reunião de comissão conjunta nós fizemos apenas um resumo das emendas. 
Mas eu quero tranquilizar, pois os pedagogos foram contemplados, os 
professores readaptados, também os professores indígenas e não indígenas. 
Eu acho que este projeto é uma grande vitória, principalmente porque na 
reunião do dia 14 defendi arduamente a simetria de direitos para aqueles que 
vão ficar com 25 horas incorporarem também a GID, porque muitos deles 
têm contratos nos municípios, como é de conhecimento de todos. Agradeço 
mais uma vez toda a colaboração dos nossos pares.
 O Senhor Deputado Jalser Renier – Parabéns, mais uma vez 
Deputada Lenir pelo seu brilhante trabalho, à persistência desses profissionais, 
dos povos indígenas que, sem dúvida alguma, durante a manifestação da 
sociedade como um todo, fez com que esse projeto chegasse ao final. Foi 
uma vitória do povo e dos profissionais da Educação. Não existe política em 
Roraima sem você colocar os povos indígenas para discutir porque são, sem 
dúvida alguma, o nosso orgulho e o nosso cartão postal. Eu que nasci e me 
criei nesta terra, tenho orgulho de ser macuxi, de pertencer a um Estado que 
tem mais de 50 mil índios, portanto sei exatamente o valor de cada palmo 
de terra com suas dificuldades. Então, é merecido o projeto. A única coisa 
que me preocupa é que o Projeto de Lei que nós vamos votar não contempla, 
por parte do Governo do Estado, através da Secretaria de Planejamento, 
o impacto financeiro. E esse impacto financeiro não está incorporado à 
essência original do projeto. Ou seja, nós estamos aprovando um projeto 
sem o Governo saber quanto vai custar para o Estado esse impacto, que 
pode ser amanhã ou depois um problema sério, diante das dificuldades que 
o Governo tem com o repasse do duodécimo para os poderes, com atrasos 
de pagamentos. O que nós estamos fazendo aqui é, sem dúvida alguma, 
um ato histórico para os profissionais da educação. Mas é, sem dúvida 
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contra o zoneamento do Estado, pois, esta questão já tem mais de dez 
anos. O Estado já pagou várias empresas para fazer o zoneamento, mas 
nunca fizeram. Agora, o que nós não estamos aceitando é o Governo do 
Estado mandar mais de quinze projetos em regime de urgência enquanto os 
Deputados não têm conhecimento da redação que está dentro desse projeto, 
e não podemos ficar votando de qualquer jeito sem que eles tenham sido 
distribuídos nos gabinetes, sem conhecimento do que estamos votando. 
Posso citar o exemplo de um projeto que chegou para votação em regime 
de urgência que trata da parceria pública e privada, pelo qual o Governo 
do Estado quer terceirizar o sistema prisional do Estado, parte da CAER, 
parte da Educação, quer terceirizar o Estado inteiro, e ninguém sabe a 
quem interessa isso. Interessa aos empresários de Manaus ou interessa aos 
empresários de Boa Vista. O dinheiro dessas terceirizações vai ficar no 
Estado de Roraima ou vai para a cidade de Manaus. Quero pedir a vossa 
excelência que nos deixe ler, que nos deixe estudar, não há tempo para que 
possamos estudar e sabermos o que estamos votando, para não acabar com o 
Estado de Roraima. Tem um grupo de empresários do Estado do Amazonas 
vindo para cá, tomando conta do Estado, enquanto os empresários do Estado 
estão falindo. E nós vamos votar esse tipo de projeto para fortalecer uma 
cidade rica como a cidade de Manaus em detrimento ao Estado de Roraima 
empobrecendo-o. É preciso que tenhamos responsabilidade, é preciso que 
leiamos os projetos para saber o que estamos votando.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, quero dizer ao nobre Deputado Xingú e ao nobre Deputado 
George Melo que este projeto do zoneamento é a galinha dos ovos de ouro 
de Roraima. É através do zoneamento que o Estado vai ter sua legitimidade 
de documentação da quantidade de terras por pessoa proprietária. Então, 
o Estado está dependendo disso. Como bem disse o Deputado Xingú, 
o Estado já pagou várias vezes para fazerem o zoneamento, mas fizeram 
equivocadamente, erradamente, que não foi aceito pelo Ministério da 
Agricultura. O que queremos é simplesmente regulamentar e regularizar 
para que os documentos das terras de Roraima tenham legitimidade, e que 
a população de Roraima possa ser agraciada com o projeto da Senadora 
Angela Portela, que vai dar direito, depois do zoneamento ecológico, a 
desmatar para produzir 50% da sua terra. O projeto já está aqui, se não me 
engano, desde setembro. Então, alguma coisa aconteceu para os Deputados 
não terem conhecimento. Queria pedir a benevolência de vossa excelência 
para fazer um esforço na votação para aprovarmos este projeto que é de 
suma importância para o senhor que é daqui, para nós e para o Estado de 
Roraima.
 O Senhor Deputado Chico Guerra pede uma Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, já foi dado vista ao Deputado só falta apelar a ele que 
devolva amanhã, como foi feito com a PEC, quando o Deputado Mecias 
entregou na mesma Sessão. O Deputado George pode trazer amanhã de 
manhã, e assim resolver o problema. A gente fica aqui perdendo tempo 
batendo boca e não vai a lugar nenhum. 
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Na verdade, é facultado 
ao Deputado, baseado no artigo 67 do Regimento Interno da Assembleia, 
o pedido de vista. O Deputado George Melo pediu vista, e tem todo direito 
como qualquer parlamentar. Cabe o recurso ao Plenário ou a decisão 
monocrática. Mas, devo dizer aos senhores Deputados que na verdade, acho, 
cada parlamentar tem o direito de conhecer o que está votando. A Deputada 
Aurelina é uma defensora disso. O Deputado Xingú levantou a possibilidade 
do desconhecimento da matéria e queria um tempo para analisar. Entendo 
que 10 dias a mais ou 5 dias a menos não vai alterar a grandeza do projeto, 
até porque a intenção do Deputado Sampaio é boa, eu sei que Vossa 
Excelência tem boa vontade, tenho certeza que Vossa Excelência com 
sua capacidade de aglutinação vai saber conduzir para que os Deputados 
que solicitaram vistas da matéria possam trazer o seu voto devidamente, 
orientado em momento oportuno, quem sabe até em uma extraordinária, 
porque é também de interesse do Estado o zoneamento econômico ecológico 
para o Estado. Enfim, mas entendemos que é de suma importância... peço ao 
Deputado George Melo que convoque parte da categoria do setor produtivo 
para junto com você analisar devidamente  a matéria, e aí sim, depois de 
ampla discussão, os Deputados não terão motivos para dizer que não têm 
conhecimento da matéria. 
 O Senhor Deputado Brito Bezerra pede Questão de Ordem 
- Senhor Presidente, eu também rogo a Vossa Excelência que consiga 
conduzir juntamente com os Deputados Jânio Xingú e George Melo, que 
é líder do blocão, para que possamos analisar esse projeto de relevante 
importância para o nosso Estado. O Zoneamento econômico-ecológico, bem 
como disse o Deputado Gabriel, ele estando aqui nesta Casa, sendo concluso 
e aqui estando para votação certamente aprovaremos e com a sanção da 
Governadora e então vamos gozar do direito de usufruir os 50% das nossas 
terras. Isso é uma garantia no Código Florestal, através da Senadora Ângela, 
mas se nós não conseguirmos avançar vamos perder essa garantia, por isso 

seu projeto e do Deputado Naldo, para que o Dia da Consciência Negra seja 
comemorado no mesmo dia do dia Nacional da Consciência Negra.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Não havendo mais quem 
queira discutir a matéria, em votação. A votação será nominal e eletrônica, 
os Deputados que concordarem votam “sim” e os que discordarem votam 
“não”.
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 081/15, por 17 votos 
favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário Naldo da Loteria que 
proceda à leitura do voto da Comissão ao Projeto de Lei nº 084/15, que 
“Altera dispositivos da Lei 832, de 29 de dezembro de 2011- IPERR, e dá 
outras providências”, de autoria do Poder Executivo.
 Esse projeto trata do Plano de Cargos, Salários e Carreiras dos 
servidores do IPER, e este sim tem legitimidade por se tratar de recursos 
oriundos da própria peça orçamentária, da instituição que tem até 2% para 
fazer seu remanejamento através dos seus servidores. De todos os Planos de 
Cargos e Carreiras é o menos perigoso. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido o voto 
ao Projeto de Lei nº 084/15).
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Em discussão a matéria, 
não havendo quem queira discutir. Em votação. A votação será nominal e 
eletrônica, os Deputados que concordarem votam “sim” e os que discordarem 
votam “não”.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra– A base do Governo orienta 
que votem sim ao projeto, Senhor Presidente, pois, este projeto é de suma 
importância para o Estado.
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, a gente 
pede aos Deputados do G14 que votem sim ao projeto, pois, entendemos, é 
legítimo o pleito desses servidores.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Liberado o painel para 
votação.
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 084/15, por 19 votos 
favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção, que agora segue para 
sanção governamental. Parabéns à categoria, a matéria merecidamente 
votada por esta Casa.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário Naldo da Loteria que 
proceda à leitura dos votos da Comissão ao Projeto de Lei nº 052/15, de 9 
de setembro de 2015, que altera dispositivos da Lei 693 de 31 de dezembro 
de 2008, que criou o Centro de Geotecnologia, Cartografia e Planejamento 
Territorial com unidade administrativa desconcentrada da Secretaria 
de Estado de Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN, e dá outras 
providências.
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, eu quero 
pedir vistas ao Projeto de Lei nº 052/15.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio pede uma Questão 
de Ordem – Senhor Presidente, quero fazer um apelo ao Líder do G14, 
Deputado George Melo, para não pedir vista a este projeto, haja vista 
que estamos criando uma estrutura mínima para coordenar o Zoneamento 
Econômico e Ecológico. Nós estamos criando o cargo de Coordenador 
Geral e mais cinco técnicos para fazer o zoneamento. Nada mais que isso. 
Este Projeto não trata de mais nada além disso, nós precisamos dessa 
coordenação criada de maneira oficial. Senhor Presidente, não tem como a 
gente falar em aprovação do zoneamento se não tiver essa estrutura mínima, 
já recebida dentro do impacto orçamentário da SEPLAN que, de maneira 
oficial, vai nomear um Coordenador Geral do Zoneamento que vai elaborar 
todo o zoneamento e acompanhar o zoneamento após sua aprovação. Isso é 
um dos critérios que o Ministério do Meio Ambiente exige para ter sucesso 
no zoneamento. E nós sabemos da importância do zoneamento para o Estado 
de Roraima, quer dizer, é a alteração para atender o código florestal onde diz 
que, se tivermos o zoneamento aprovado, a reserva legal passará de 20% 
para 50%. Isso representa um ganho real para o setor produtivo do Estado 
de Roraima. Não entendo porque ter alguma objeção a esse projeto. Será 
que é porque cria os quatro cargos? É isso? Fora isso, não tem mais nada, 
Senhor Presidente. Estamos aí há anos e anos sonhando com o zoneamento 
ecológico, recebemos com festa a Presidente Dilma porque tirou do Estado 
de Roraima o Parque dos Lavrados, que agora só está dependendo da 
aprovação do zoneamento para lançarmos mão dos 50% de reserva legal, 
e o zoneamento não se aprova se não tiver a coordenação geral. Não tem 
mais nada. Não entendo nem compreendo uns colegas Deputados que dizem 
defender tanto o setor primário, a agricultura familiar, o agronegócio e 
quando chega um projeto de relevância como este pedem vistas ou tentam 
tirar de pauta. Pediria humildemente ao Deputado Xingú, ao Deputado 
George Melo que orientem sua bancada a votar sim pelo projeto que cria o 
cargo de coordenador geral do zoneamento ecológico.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú pede uma Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, quero dizer ao Deputado Sampaio que nós não estamos 
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emenda veio em cima da preocupação quanto à necessidade de ter mais 
um órgão de controle do IPER. No mandato passado, nós tivemos alguns 
problemas no IPER que até hoje não se conseguiu, se forma nenhuma, achar 
o fio da meada. Era tanto meandro com dinheiro do servidor público que nós 
não tivemos como encontrar. Hoje, o IPER administra um bilhão e duzentos 
milhões de reais, e daqui a cinco, dez anos, vai estar triplicado, e nós não 
sabemos quem será o Governador do Estado e se ele vai, realmente, se 
preocupar com aquelas pessoas que são os reais donos do dinheiro, para que 
na hora de se aposentarem, tenham os seus direitos garantidos. Então, nós 
estamos trazendo para a Assembleia que é a Casa do povo, onde podemos 
fazer Audiência Pública com os Sindicatos e podemos chamar todas as 
categorias envolvidas para que elas saibam o que estão querendo fazer com 
seu dinheiro. E se aceitarem ou não, será aprovado pela Assembleia por dois 
terços dos votos desta Casa. Portanto, o que nós queremos é resguardar o 
dinheiro daquelas pessoas que terão o direito de se aposentar.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Continua em discussão 
a matéria. Não havendo nenhum Deputado que deseje discutir a matéria, 
coloco-a em votação. A votação será nominal e eletrônica.
 Solicito a abertura do painel eletrônico para a votação.
 Dou por aprovada a Proposta de Emenda da Comissão nº 01/15, 
com emendas, em primeiro turno, por 22 votos favoráveis, nenhum voto 
contrário e nenhuma abstenção.
 Comunico os Senhores Deputados membros da Comissão Mista 
de Orçamento: Ângela A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, 
Chico Guerra, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, 
Gabriel Picanço, George Melo, Izaias Maia, Jânio Xingú, Jorge 
Everton, Lenir Rodrigues, Masamy Eda, Marcelo Cabral, Mecias de 
Jesus, Odilon Filho, Soldado Sampaio e Valdenir Ferreira, para que se 
reúnam agora para dar parecer às matérias orçamentárias para que, amanhã, 
possamos evoluir para a votação.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, comunico-lhes que amanhã, a hora que encerrar a Sessão, 
no horário do almoço, haverá uma homenagem das lideranças e professores 
indígenas na Praça do Centro Cívico, ao Presidente da Assembleia, 
Deputado Jalser Renier, ao Presidente da CCJ, Deputado George Melo 
e aos demais Deputados, especialmente aos membros da Comissão de 
Educação, Deputados: Mecias de Jesus, Masamy Eda, Evangelista Siqueira, 
Francisco Mozart e Lenir Rodrigues. Eles querem fazer essa homenagem 
amanhã, na Praça do Centro Cívico, eles já estão descendo as serras para 
essa homenagem.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Não havendo mais nada a 
tratar, declaro encerrada a Sessão.
 Registram a presença no painel os Senhores Deputados: Angela 
A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Guerra, Coronel 
Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Francisco Mozart, 
Gabriel Picanço, George Melo, Izaias Maia, Jalser Renier, Jânio Xingú, 
Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Masamy Eda, Mecias de Jesus, Naldo 
da Loteria, Odilon Filho, Oleno Matos, Soldado Sampaio, Valdenir 
Ferreira e Zé Galeto.
Aprovada em: 16/03/2016

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2476ª SESSÃO, EM 01 DE MARÇO DE 2016.
51º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA  =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS.

(Em exercício)
 Às nove horas do dia primeiro 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.
 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 Izaías Maia– (Lida a Ata).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados 
que queira discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica. Os 
Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito à Senhora Primeira-Secretária que proceda à leitura do 
Expediente.

eu conclamo por esse projeto, ele está desde agosto, inclusive ele pode até 
ser lido agora, é um projeto de fácil entendimento, e na mesma linha peço 
aos Deputados Sampaio, Xingú e George para votarmos pela aprovação do 
projeto, que só trará benefícios para o setor produtivo do nosso Estado. 
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus pede Questão de Ordem 
– Sigo na mesma linha de raciocínio dos demais, quando a gente tem 
boa vontade... eu solicitei o projeto de emenda constitucional analisei 
rapidamente com os dois, vimos, o que era ruim retiramos, e devolvemos 
o documento na mesma Sessão. Esse projeto que cria 5 cargos técnicos 
para acelerarmos o zoneamento econômico-ecológico, acho desnecessário 
convidar o setor produtivo para discutir a criação de cargos, deverá ser 
chamado o setor produtivo quando for para discutir a matéria... Então, o 
Deputado que pediu vista, juntamente com o Deputado Xingú pode ainda 
hoje discutir com os Deputados Sampaio e Brito, e votaríamos amanhã. Eu 
não discuto pedido de vistas, o pedido de vistas é um direito do Deputado. O 
direito que Vossa Excelência concede a ele, tem que estender a todos aqui. É 
um direito do Deputado. Esse negócio de recorrer para plenário não existe. 
O Pedido de Vista é um direito regimental do deputado, eu não discuto 
isso. Eu discuto aqui é a boa vontade de fazermos essa votação de forma 
urgente, para que possamos definir o Zoneamento Econômico-Ecológico. 
Quem é produtor neste Estado sabe disso, e nós estamos dependendo dessa 
votação para acelerarmos e encaminharmos para esta Casa o Zoneamento 
Econômico-Ecológico.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Na verdade, o Pedido de 
Vista é legítimo do Deputado, mas cabe ao Presidente colocar em discussão 
o Pedido de Vista se quiser ou não, ou deferir monocraticamente. Não é 
um precedente. Na verdade, estou buscando a convergência. Eu pergunto ao 
Senhor Deputado George Melo se vossa Excelência pode discutir o projeto 
amanhã. Caso não, Vossa Excelência tem o tempo regimental que achar 
necessário.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio pede Questão de Ordem 
– Deputado, só um minutinho. Qual é a importância de dar celeridade a 
esse projeto? Toda a questão do zoneamento estava travada em virtude do 
Parque dos Lavrados, conseguimos destravar. Tem uma Câmara Técnica 
formada pelo Governo Federal e Governo Estadual com o ITERAIMA, 
SEPLAN, FEMARH, IACTI que já se acertaram na criação dos demais 
parques e ampliação de alguma reserva. Está tudo redondinho. O único 
problema que faltava era o Parque do Lavrado que foi resolvido agora. 
Essa comissão estará, no início de janeiro, sentando para definir, de uma 
vez por todas, as preferências das demais glebas. E, nessa discussão, 
estará colocado o Zoneamento. Mas, para estruturar de maneira oficial, 
nós precisamos criar uma coordenação do zoneamento para discutir a 
aprovação e, após a aprovação, acompanhar o zoneamento que tem que ser 
acompanhado permanentemente. Então, não tem sequer uma vírgula nesse 
projeto além a criação estrutural dos cargos de um Coordenador-Geral e 
cinco cargos técnicos para coordenar, não tem mais nada do que isso. Eu 
desafio a qualquer Deputado, se for o caso, Deputado George Melo, eu sento 
com Vossa Excelência para ler cada item e comprovar que não tem sequer 
nenhuma armadilha, nenhum tipo de situação que não seja apenas isso. 
 O Senhor Deputado George Melo pede Questão de Ordem – Irei 
fazer um grande esforço para trazer o projeto amanhã. 
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros pede Questão de Ordem 
- Eu só gostaria de enfatizar uma coisa, acho que ouvi alguns argumentos 
aqui... o que está se fazendo? É apenas a SEPLAN que está cuidando dos 
assuntos do Zoneamento, porque, realmente, antes de ir para essa equipe na 
SEPLAN, já foram pagos vários recursos do estado para algumas empresas 
que nunca fizeram o Zoneamento. Nisso o Deputado Xingú tem razão. Já 
foi pago, divulgado e não fizeram. Então, há uma coordenadoria de cinco 
técnicos que está sendo criada dentro da estrutura da SEPLAN. Não estamos 
discutindo nesse plano nem privatização, nem empresário de Manaus, não 
tem isso. É um plano apenas para viabilizar o Zoneamento. É para evitar que, 
realmente, o Estado venha criar, vender o projeto para mais uma empresa 
para ela não finalizar o plano, acho que sai mais barato do Estado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Concedido Vista ao 
Deputado George Melo pelo artigo 67. Deputado Sampaio, o Senhor 
converse e encontre a melhor saída para apreciar o projeto.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura da 
Proposta de Emenda Constitucional nº 01/15, que “Adita e altera dispositivos 
normativos no texto constitucional vigente”, de autoria do Deputado Chico 
Guerra e vários outros, bem como do Parecer da Comissão Especial Externa, 
criada através da Resolução nº 025/15.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lida a 
Proposta de Emenda da Comissão nº 01/15 e o Parecer da Comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão a Proposta 
de Emenda da Comissão nº 01/15.
 O Senhor Deputado Chico Guerra – Senhor Presidente, essa 
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Polícia Militar e ao amigo da DICAP, meu querido Roney, amigo de muito 
tempo, que sempre me ajudou no meu trabalho de polícia. 
 Eu tenho um grupo, chamado Grupo dos Amigos do Barra, não 
é grupo de eleitores do barra não. Grupos de Amigos do Barra, que são sem 
grupo, totalizando 26 mil pessoas. São meus amigos, e fui surpreendido 
com uma nota dentro do grupo colocado por fakes, que são nomes falsos 
de pessoas que se infiltram em grupos para tentar denegrir ou atacar a 
imagem das pessoas. Quer dizer: covardes. Eu, apesar de ter um grupo Barra 
Pesada com 26 mil integrantes, não uso meu grupo para atacar ou falar mal 
de ninguém, porque eu tenho o programa Barra Pesada, líder em audiência 
na capital e no interior, com mais de 100 mil telespectadores, segundo 
pesquisas feitas por pessoas que trabalham na área de pesquisas. Então, 
jamais utilizaria o meu grupo, que é de informação e solidariedade, para 
atacar quem quer que seja. As pessoas me consideram inimigo, mas eu não 
tenho inimigo. É porque eu falo a verdade. Quem fala a verdade vai sempre 
ter inimigos, principalmente os poderosos e com os poderosos eu vou com o 
grupo, vou com o Barra, com a página e vou me defender com os advogados 
e com a mão de Deus.
 Mas queria esclarecer que passaram para o meu grupo, de forma 
covarde, se infiltrando, atacando as pessoas, dizendo “denúncia de violação 
dos direitos humanos dentro da penitenciária”. Está aqui, uma advogada 
que eu não sei quem é, não conheço e nem quero conhecer, respeitando 
todos os advogados pelos quais tenho um carinho muito grande. Ela fez 
essa denúncia, deve ter redigido o texto e jogou em tudo que foi grupo e 
face, mas como sempre nos grupos, quem se destaca e chama atenção é 
o grupo do Barra Pesada.Caiu no meu grupo e os meus queridos amigos 
militares e familiares, e até meu querido Roney podem pensar que o Izaías 
deu apoio. Quero dizer que eu não dei apoio, não divulguei, foi colocado às 
escondidas por alguém que faz parte do meu grupo e todo mundo pode fazer 
parte, mas no início do texto diz assim: “Denúncia de violação dos direitos 
humanos dentro da penitenciária, às autoridades competentes, comandante 
militar. Diz também: quero aqui fazer uma denúncia contra duas pessoas do 
sistema prisional”. Pois bem, aqui está a minha inocência. “Sou advogada de 
um detento que está preso na PA e quero que as autoridades atentem para o 
trabalho desses cidadãos”. Então aqui está explicado que uma advogada, que 
eu não conheço e nem quero conhecer, através de uma amizade que ela tem 
com alguém dentro do meu grupo, foi e jogou dentro do grupo, sabem por 
quê? Porque o que é certo, o que acontecer dentro da PA, dentro da cadeia 
pública que estiver errado, e não é por uma pessoa que você pode denegrir a 
corporação. Vocês podem ter a certeza que jamais eu precisarei usar o meu 
grupo com 26 mil pessoas, mas usarei a televisão, o Barra Pesada, que tem 
100 mil telespectadores. É uma diferença de quase 70 mil pessoas. Então, 
vou utilizar sempre, denunciando a favor ou contra o que estiver dentro da 
lei, porque contra a verdade não há argumento. 
 Portanto, eu quero dizer aos amigos da DICAP, ao Roney e sua 
equipe, que se eu não puder ajudar, não vou atrapalhar. Se eu for denunciar, 
com provas na mão, eu começo a denunciar pelo Barra Pesada, que é um 
programa de maior audiência no Estado de Roraima, com aproximadamente 
cem mil telespectadores. Inclusive eu quero fazer um apelo às autoridades e 
aos juristas, Promotores, Juízes e Desembargadores que agissem com mais 
rigor contra pessoas que utilizam a internet, que por sinal é um grande canal 
de comunicação, mas há pessoas que são doentes e utilizam para denegrir, 
atacar e ofender as pessoas com mentiras. Eu sempre digo: se for verdade, a 
pessoa pode denunciar, não tem problema, aí a gente vai se defender. Agora, 
a pessoa ser difamado, sem dever nada, é complicado. Já existe a lei da 
cibernética onde muita gente já está sendo processado pelas autoridades do 
Brasil. Aqui a pessoa pega um número falso, faz um fakee ataca as pessoas, 
vai para o facebook e ofende as pessoas, e depois para fazer o rastreamento 
disso é muito complicado, e a imagem da pessoa já foi denegrida. Uns não 
ligam, outros ficam chateados, mas são pessoas covardes e doentes que 
agem às escondidas querendo envolver as pessoas ou querendo se alimentar 
da discórdia. Há pessoas que se alimentam da maldade e do ódio, mas para 
essas pessoas, Deus coloca a mão e o mal por si se destrói. Então, eu gostaria 
de pedir as autoridades, de uma forma geral, que agissem com mais rigor 
contra esse tipo de gente que se utiliza da internet e grupos para denegrir 
as pessoas. Quero deixar registrado que os meus amigos da Polícia Militar 
podem contar comigo para tudo.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Coronel Chagas – 
Quero parabenizar Vossa Excelência pela manifestação. Tenho convicção 
que isso não partiu de Vossa Excelência, até porque tem sido um apoiador 
das ações dos órgãos de segurança. Parece-me, e quero crer que isso é um 
incômodo que a DICAP tem causado aos marginais. Ela é responsável pela 
maioria das recapturas das pessoas foragidas do sistema prisional. Aquele 
órgão tem um levantamento de todos os marginais que atuam no Estado. 
Se alguém for assaltado, se ela for na DICAP, ela vai encontrar fotos, e vai 
reconhecer o cidadão. Então, a DICAP, a partir do momento que o Roney 

 A Senhora Primeira-Secretária Lenir Rodrigues – O Expediente 
consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS:
 - Indicação s/nº, de 26/02/16, do Deputado Chicão da Silveira, ao 
Governo do Estado, solicitando reforço no efetivo da Polícia Militar na sede 
do município de Rorainópolis, região sul do Estado. 
 - Indicação s/nº, de 26/02/16, do Deputado Chicão da Silveira, ao 
Governo do Estado, solicitando convênio para atendimento de profissionais 
especializados na Fazenda Esperança, localizada no município de Iracema, 
RR.
 - Indicação s/nº, de 29/02/16, do Deputado Zé Galeto, ao 
Governo do Estado, solicitando a construção de cacimbas e poços artesianos 
na Vicinal 2A do PA - Nova Amazônia, Polo - I, na região do Murupu, 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 o controle 
populacional de cães e gatos”. 
 - Ofício s/nº, de 23/02/16, do Deputado Jânio Xingu, 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 -G6 e 
que o G6 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, 
requerendo 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 01 de abril do corrente ano, 
estará fazendo parte de uma comitiva composta por Deputados Federais e 
Estaduais do Governo Brasileiro.
 - Memorando nº 006, de 24/02/16, do Deputado Jânio Xingu, 
requerendo a criação de Comissão Especial Externa, visando realizar 
levantamento acerca dos Concursos Públicos realizados pelo Governo do 
Estado. 
 EXTERNOS:
 - 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. 
 - Ofício nº 085, de 24/02/16, do Tribunal de Contas do Estado, 
Conhecimento: Não referendo pelo Pleno de Decisão Cautelar-Processo nº 
0118/2016. 
 - Ofício nºs 043, 044 e 051, de 22/02/16, da Superintendência 
Regional de Roraima – CAIXA, informando Crédito de Recursos 
Financeiros - 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. 
 - Comunicados nºs AL 112267 á AL 112292, de 05/02/16, do 
Ministério da Educação - Fundo Nacional de Desenvolvimento, informando 
liberações de recursos financeiros.
 - Requerimento s/nº, de 26/02/16, do Partido da Social 
Democracia Brasileira- PSDB, requerendo cópia do Diploma do Senhor 
José de Anchieta Júnior, conforme certidão nº 005/2016 e cópia do Diploma 
conforme certidão de nº 006/2016.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito à Senhora 
Primeira-Secretária que proceda à chamada dos Oradores inscritos para o 
Grande Expediente.
 A Senhora Primeira-Secretária Lenir Rodrigues procede à 
chamada.
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Senhor Presidente, Deputados 
presentes, público em geral que se encontra aqui, primeiramente, bom-dia. 
Que Deus nos abençoe e nos proteja de todos os perigos e males que possam 
prejudicar e atormentar a nossa vida.
 Gostaria de me ater a dois assuntos que não levarão nem vinte 
minutos.
 Primeiro, quero dar uma satisfação aos meus amigos da briosa 
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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.
 Projeto de Lei nº 078/15, que “Institui a Política Estadual de 
Atenção Integral à Saúde do Homem”, de autoria do Deputado Soldado 
Sampaio. 
 Suspendo a Sessão pelo tempo necessário para que as Comissões 
em conjunto, possam analisar e emitir parecer aos referidos projetos. 
 Reaberta a Sessão
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Solicito à Senhora 
Primeira-Secretária que faça a verificação de quórum. 
 A Senhora Primeira-Secretária Lenir Rodrigues – Não há 
quórum, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Não havendo quórum 
para a deliberação das matérias, transfiro a pauta da Ordem do Dia para a 
próxima Sessão.
 Passamos para o expediente de Explicações Pessoais:
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Senhor Presidente, eu 
quero registrar que ontem nós tivemos um ato solene de entrega de veículos 
doados pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima e pela Assembleia. E 
quero deixar os agradecimentos do CHAME ao Tribunal de Contas e a toda 
equipe desta Casa, pela sua presidência e pelo Deputado Jalser Renier, que 
nos concedeu um instrumento muito importante para o Centro Humanitário 
de Apoio à Mulher, que é o CHAME. 
 Quero aproveitar também para parabenizar o nosso colega, 
Deputado Chico Mozart, pela passagem de seu aniversário. Que Deus lhe 
conceda muitas virtudes e progressos na sua vida. É o que nós estamos lhe 
desejando.
 O Senhor Deputado Francisco Mozart – Quero agradecer à 
Deputada Lenir. Não só a ela, mas aos servidores desta Casa, aos Deputados 
mais antigos que nos acolheram em nosso primeiro mandato, como eu, 
Deputada Lenir, Deputado Zé Galeto e outros, por nos fazerem, mesmo 
estando no trabalho, sentir-nos em casa, pela recepção. Sou grato a todos. 
Muito Obrigado!
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira – Primeiro, quero me 
somar aos demais companheiros que parabenizaram o nobre Deputado Chico 
Mozart, pela passagem de seu aniversário, dentro de uma combinação um 
pouco pitoresca. Ele nasceu no dia 29 de fevereiro, portanto, oficialmente, 
só aniversaria de quatro em quatro anos. E, conversando com ele agora há 
pouco, pela contagem do nascimento, ele só tem 9 anos. É o mais novo 
Deputado desta Casa. Então, parabéns, Deputado Chico Mozart, que Deus 
lhe abençoe e lhe dê muitas graças e, principalmente, saúde, porque com 
saúde a gente corre atrás do resto. Um abraço e felicidades.
 Mas, Senhor Presidente, quero fazer um convite para todos que 
estão em plenário e nas galerias desta Casa, e aos servidores, que amanhã 
nós teremos uma Comissão Geral para refletir a campanha da fraternidade 
deste ano de 2016, que é nossa responsabilidade. Vamos refletir sobre a 
responsabilidade da ecologia, o saneamento básico, a saúde da população 
e eu acho que esse é um momento importante para esta Casa também se 
apropriar desta discussão. Gostaria de convidar a todos para participarem. 
Obrigado!
 O Senhor Deputado Zé Galeto – Também quero parabenizar 
o Deputado Francisco Mozart. Que Deus abençoe você, sua família e lhe 
conserve sempre um homem íntegro, como tem sido até hoje. Parabéns!
 O Senhor Deputado Chicão da Silveira – Senhor Presidente, 
gostaria de deixar registrado nos Anais desta Casa nossas felicitações pela 
passagem do aniversário deste grande amigo e companheiro, Deputado 
Francisco Mozart. Que Deus o abençoe e ilumine. Que tenha muito sucesso 
na sua trajetória. Você merece.
 O Senhor Deputado Francisco Mozart – Gostaria de deixar 
registrado que o Deputado Chicão foi o primeiro a me parabenizar. Ele 
acordou quase sete horas da manhã. Agradeço Deputado, pela lembrança 
e gostaria de deixar registrado que no último dia 23 foi o aniversário do 
Deputado Zé Galeto. Devido à confusão que teve, tivemos que encerrar a 
Sessão por falta de quórum, mas gostaria de parabenizar o Deputado Zé 
Galeto.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Gostaríamos também 
de parabenizar os Deputados Francisco Mozart e Zé Galeto. Que Deus os 
ilumine, com muita saúde, disposição e sucesso!
 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 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, 

assumiu aquele órgão, passou atuar de forma ampla, e dando uma cobertura 
muito grande aos jovens policias. Aí vem uma denúncia de uma pessoa que 
diz ser advogada! Para ter valor ela não pode ser anônima, e se essa pessoa 
é da esfera jurídica, ela bem sabe disso. Eu quero acreditar que não seja uma 
advogada, e que isso tenha partido de pessoas incomodadas com o trabalho 
realizado pela DICAP.
 Então, eu agradeço o apoio dado a DICAP, e ao Roney, extensivo 
aos que fazem o serviço de tirar da sociedade àqueles bandidos foragidos do 
sistema prisional. Muito obrigado!
 O Senhor Deputado Izaías Maia continua – Eu quero pedir, 
dentro das possibilidades, agradecer ao Roney e sua equipe, que trabalham 
diuturnamente defendendo a sociedade. Muita gente não sabe também que 
o meu querido Roney, Deputado Jorge Everton, é filho do meu amigo/irmão 
Jacizinho, Rei Momo, que é irmão do Getúlio Cruz. Vou a casa dele com 
frequência, sempre brincando, conversando e comendo galinha caipira.
 Então, é uma pessoa de bem, por quem tenho um grande carinho. 
Parabenizo, em meu nome, o Roney pela condução da DICAP, que está 
prestando um grande serviço para nossa cidade. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado - Jorge Everton – Quero 
parabenizar o seu pronunciamento. Peço desculpas pela voz, mas estou 
rouco em virtude de uma gripe, mas não poderia deixar de me pronunciar 
sobre a pessoa do Roney, que é um policial nato. É um policial aguerrido, 
que não mede esforços. Ele tem uma memória fotográfica. Se você disser o 
nome do meliante, ele vai lhe dizer que roupa que ele foi preso e fotografado. 
E ele conhece todos os reeducandos, nome por nome, cabelo, tatuagem e etc. 
Então, ele merece sim ser homenageado por esta Casa e pode contar com o 
meu apoio, porque, infelizmente, o nosso sistema prisional precisa melhorar. 
Mas, a equipe do DICAP não mede esforços para recuperar quem realmente 
deveria estar preso e não fugindo. Eu gostaria que o senhor autorizasse 
para que fosse registrado em ata o meu louvor ao Roney, que é um policial 
aguerrido, abnegado merecedor de todas as suas palavras. Muito obrigado!
 O Senhor Deputado Izaías Maia continua – Obrigado, Deputado. 
Para concluir, gostaria de dizer que jamais atacaria as Polícias Militar, 
Rodoviária Federal, Civil, Guarda Municipal, porque eu sempre digo nos 
programas de TV que enquanto a cidade dorme esses pais de família saem 
de casa sem saber se vão voltar, para trabalhar em prol da nossa segurança, 
especialmente o Roney, que é meu amigo e que faz um grande trabalho na 
DICAP.
 Então, Roney, essa acusação dizendo que foi do meu grupo não 
procede, inclusive coloquei uma nota no grupo, na minha página no face. 
Disse que faria um pronunciamento nesta Casa defendendo você e a briosa 
Polícia Militar. Não por medo, mas por questão de justiça, porque o trabalho 
da DICAP é um trabalho sério e estão diuturnamente nos defendendo. Então, 
eu gostaria de dizer que nem os inimigos eu ataco, quanto mais o meu amigo, 
que não deve nada a ninguém.
 E complementando, gostaria de dizer que, a partir desse 
momento, por decisão pessoal, estou me desfiliando do PRB. O documento 
foi encaminhado ao partido e ao Juiz do TRE, tudo dentro da lei, realizado 
pelo advogado Agamenon de Almeida, que está ali, aproveitando o que diz 
a lei de que eu posso sair do partido sem perder o mandato. Eu agradeço ao 
Deputado Mecias, ao Deputado Gabriel Picanço, que fazem parte do PRB. 
Sempre fui bem tratado e o nosso relacionamento vai continuar do mesmo 
jeito. Eu vou parar para pensar em que partido irei me filiar, mas o meu 
partido, na verdade, é o partido do povo. Eu não tenho compromisso com 
grupo político A, B C ou D ou muito menos negócios. Então, eu tenho a 
liberdade de sair do partido e ir para outro dentro da Lei para continuar 
o meu trabalho de Deputado Estadual, mas sempre destacando que o meu 
compromisso é com o povo e com Deus. Muito obrigado!
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo mais 
nenhum orador inscrito, passamos para a Ordem do Dia, com 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 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 
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 O Senhor Presidente Evangelista Siqueira – Convido, para 
compor a Mesa, o Senhor Pe. Carlos Dallospedale, administrador da 
Diocese de Roraima; Apóstolo Heltonmn Souza, representante da frente 
cristã em defesa da família; Pastor Walter Freitag, representante da Igreja 
de Confissão Luterana do Brasil; Danque Esbell, Presidente da CAER; 
Cristina Nascimento, Vice-Presidente da Federação Espírita de Roraima; 
Wellington Rodrigues, representante da FEMARH; Sr. Carlos Fornier, Vice-
Presidente da Associação de Umbanda, Ameríndios e cultos afro-brasileiros 
de Roraima.
 Neste momento, ouviremos o Hino da Campanha da Fraternidade 
Ecumênica, na voz de Jucineide Menezes Costa, acompanhada por Marcos 
Costa, voz e violão.
 Muito obrigada a Jucineide Menezes, engrandecendo esse nosso 
momento de reflexão e discussão acerca da campanha da fraternidade deste 
ano. 
 Todos sejam bem-vindos a nossa Casa Legislativa, é uma alegria 
termos todos conosco neste dia de reflexão. 
 Pastor Rômulo Xavier, diretor de comunicação da Ordem 
dos Ministros de Roraima; Pastor Sebastião Pinho, Presidente da Ordem 
Estadual dos Ministros do Exterior em Roraima; Irmão Danilo Correia 
Bezerra, coordenador das pastorais sociais; demais autoridades presentes; 
imprensa, distinta plateia, meus pais que estão aqui, meu pai Domingos, 
minha mãe Lucinda, espero que esteja fazendo tudo direito como vocês me 
ensinaram. 
 Sejam todos muito bem-vindos à nossa Sessão que. hoje, trata 
sobre uma temática importante que é o saneamento básico também é o tema 
da Campanha da Fraternidade de 2016. A idéia da Campanha da Fraternidade 
que surgiu há mais de 50 anos e a nossa querida Lenir, ao longo de tantos 
anos, acompanhou essa discussão. O objetivo dela é que anualmente a Igreja 
Católica desperta nos seus cristãos na Quaresma, que são os 40 dias que 
antecedem a Páscoa, momento de reflexão sobre um tema importante para 
sociedade, um tema que traga aos cristãos um momento de reflexão e de 
mudança de postura interior esse é o tema da Campanha da Fraternidade. Em 
2016, ela ganha o tema: “Casa Comum, nossa responsabilidade”, inspirada, 
Deputada Ângela, na encíclica do Papa Francisco que traz a reflexão aquilo 
que é comum a todos, que é o ambiente, que chamamos de Casa Comum, a 
nossa cidade, o nosso estado, o nosso planeta. Então, ele lança uma encíclica 
nesse sentido, e essa reflexão é muito pertinente, sobretudo com aquilo que 
estamos deixando para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos, 
ou seja, uma preocupação com o hoje e com o amanhã também. O lema 
da Campanha da Fraternidade é “Quero ver o direito brotar como fonte e 
correr a justiça qual riacho que não seca”. É uma citação do livro de Amós, 
capítulo 5, versículo 4. É o objetivo da Campanha da Fraternidade deste 
ano. Segundo o texto base, que é esse aqui: É que todo o ano quando a 
Campanha da Fraternidade, ao ser lançada, traz consigo um material de 
estudo, de reflexão e de discussão. E este é o material texto base e, segundo 
o objetivo geral da campanha deste ano é o seguinte: Assegurar o direito a 
saneamento básico para todas as pessoas e nos empenhar, à luz da fé, por 
políticas públicas e atitudes responsáveis que garantam a integridade do 
futuro da nossa Casa Comum.
 Senhoras e senhores, segundo os dados do sistema nacional 
de informação sobre saneamento, Deputado Zé Galeto, do Ministério das 
Cidades, mais da metade da população brasileira ainda não possui acesso à 
coleta de lixo e de esgoto, apenas 39% do esgoto do País é tratado. Cerca de 
35% milhões de brasileiros não possui nem água tratada, mais de 5 milhões 
de brasileiros sequer possui um banheiro em sua residência. Então, isso 
faz com que a temática do saneamento básico se torne uma forte discussão 
em nível nacional, estadual, local, inclusive, dentro da nossa Casa. A Casa 
Comum, o nosso ambiente, é responsabilidade de todos. 
 Promover essa discussão foi o objetivo do requerimento que eu 
apresentei no último dia 25, aprovado por unanimidade pelos pares, agora, 
eu quero agradecer a cada um dos Senhores Deputados presente naquela 
Sessão, sendo o requerimento aprovado por unanimidade, pois todos viram 
a necessidade de fazer a reflexão sobre saneamento básico para esta Casa. 
Outro ponto positivo que eu julgo na Campanha da Fraternidade deste ano 
é que ela se torna ecumênica. Há cada quatro anos, as igrejas que formam 
o CONIC – Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, promovem a Campanha 
da Fraternidade Ecumênica, ou seja, traz para o seio de suas igrejas um tema 
comum a ser discutido, ou seja, mais do que apontar o que diferencia uma 
igreja da outra, Deputado Valdenir, procura-se discutir algo comum a todas. 
E o saneamento básico permeia todas as igrejas porque todos nós fazemos 
parte do conjunto social. Então, essa é uma ação de grande importância 
porque faz com que ideologias religiosas diferentes convirjam para o mesmo 
sentido, ou seja, buscam caminhar juntas no que é comum a todas. Eu acho 
um gesto bonito, inclusive, um sinal de paz que temos espalhado ao redor 
do mundo, em muitos lugares onde acontecem verdadeiras guerras em 

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.
Ata Sucinta Aprovada em: 02/03/2016

ATA DA 2477ª SESSÃO, EM 02 DE MARÇO DE 2016.
51º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO FRANCISCO MOZART.

(Em exercício)
 Às nove horas do dia dois de março de dois mil e dezesseis, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima quadringentésima 
septuagésima sétima 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. 
 Convido a Senhora Deputada Lenir Rodrigues para atuar como 
Primeira-Secretária ad hoc.
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário que proceda à leitura da 
Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Izaias Maia– Lida a Ata.
 O Senhor Presidente Francisco Mozart - 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 à Senhora Primeira-Secretária que proceda à leitura do 
Expediente.
 A Senhora Primeira-Secretária Lenir Rodrigues – O Expediente 
consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS: 
 Indicação s/nº, de 01/03/16, do Deputado Chicão da Silveira 
ao Comandante da Polícia Militar do Estado, solicitando reforço no 
policiamento noturno no residencial Vila Jardim, bairro Cidade Satélite; 
 Indicação s/nº, de 01/03/16, do Deputado Zé Galeto ao Governo 
do Estado, solicitando, em caráter de urgência, reconstrução das pontes 
de madeira da Vila do Equador, na Vicinal II do Matin, município de 
Rorainópolis; 
 Indicação s/nº, de 01/03/16, do Deputado Zé Galeto ao Governo 
do Estado, para, em caráter de urgência, reconstrução da Vicinal II do Matin, 
na Vila do Equador, município de Rorainópolis; 
 Memorando nº 004, de 01/03/16, do Deputado Chicão da 
Silveira, comunicando sua desfiliação do PDT - Partido Democrático 
Trabalhista a partir de 24 de fevereiro do corrente ano;
 Memorando nº 005, de 01/03/16, do Deputado Brito Bezerra, 
solicitando a inclusão, na pauta da Ordem do Dia, do Projeto de Lei nº 
016/15;
 Memorando nº 008, de 01/03/16, do Deputado Naldo da Loteria, 
comunicando sua ausência nesta Casa, no período entre os dias 1º e 3 do 
corrente mês.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Francisco Mozart – Solicito à Senhora 
Primeira-Secretária que proceda à chamada dos oradores inscritos para o 
Grande Expediente.
 A Senhora Primeira-Secretária Lenir Rodrigues – (Procede à 
chamada).
 O Senhor Deputado Izaías Maia- Senhor Presidente, senhoras 
e senhores Deputados, público aqui presente, bom-dia. Vou falar apenas 
trinta segundos sobre a Campanha da Fraternidade, agradeço a presença 
de todos os que estão aqui, de todas as religiões e o que importa para a 
gente é que esta Casa, a Assembleia Legislativa, falo em nome de todos os 
Parlamentares, como a Casa do Povo e, principalmente, a Casa de Deus e a 
Campanha da Fraternidade, podem ter certeza, sempre terão o apoio desta 
Casa, porque nós estaremos trabalhando para o homem, para a mulher, para 
a criança e para o Dono de tudo, chamado Deus Pai, o Todo Poderoso. 
 O Senhor Presidente Francisco Mozart - Não havendo mais 
oradores inscritos, atendendo ao Requerimento nº 002/16, aprovado na 
Sessão Plenária do dia 25 de fevereiro, de autoria do Deputado Evangelista 
Siqueira, transformo a Sessão Plenária em Comissão Geral com a finalidade 
de lançar a Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2016, com o tema 
reflexivo “Casa Comum: nossa responsabilidade”.  
 Convido o Deputado Evangelista Siqueira para presidir os 
trabalhos desta Comissão.
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saneamento básico. E o lixo que produzimos? Nós, enquanto Poder Público 
e sociedade civil, temos o lixo hospitalar, químico, medicamentos e o lixo 
radiativo. E o alimento que jogamos fora, enquanto falta na mesa de muita 
gente. Contraditoriamente o nosso país, o nosso Estado, produz o lixo e a 
fome e isso é justiça social? Isso é justiça sócio-ambiental? Uma reflexão 
para nós. E aí a campanha nos coloca muito claro no seu julgar a partir da 
palavra de Deus, “Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça, 
qual o riacho que não seca”. É um versículo de Amós que nos diz, que 
fundamenta sua pregação profética numa denúncia social aguda, chamando 
atenção para um progresso econômico e a justiça que não se traduziam 
igualdade para todos. Somos chamados a ser profetas, anunciar a justiça e ao 
mesmo tempo denunciar a corrupção e as desigualdades sócio-ambientais”.
 Amós resgata a memória da libertação do povo das garras da 
opressão e da escravidão no Egito como grande sinal de que Deus quer 
eliminar todos os sistemas de explorações e injustiças.
 O profeta denuncia que a água e a terra estão sendo desviado 
para o bem-estar de uns poucos, assim como acontece hoje aqui em Boa 
Vista e porque não dizer aqui no Estado de Roraima.
 A terra estava se concentrando nas mãos de latifundiários. A 
realidade de Roraima não é diferente.
 Para a água que estava sendo usada como posse particular de 
algumas pessoas, o Papa Francisco na sua sabedoria nos diz na Laudatusi, 
Louvado seja Deus, o amor cheio de pequenos gestos e cuidado mútuo, é 
também cível e político, manifestando-se em todas as ações que procuram 
construir um mundo melhor.
 O Amor social é chave para o desenvolvimento autêntico e, 
para tornar a sociedade mais humana, mais digna, é necessário revalorizar 
o amor na vida social. Nos planos políticos e aí a gente lembra que estamos 
na Assembleia Legislativa, acredito que essa mensagem do Papa Francisco 
é também para os da Casa e para cada um de nós.
 Econômico, cultural, fazendo uma norma constante e suprema 
do agir.
 Temos que descruzar os nossos braços. Temos que agir juntos, 
não podemos esperar pelas pessoas. Temos que fazer a nossa parte. 
 Atitudes pessoais, comunitárias e o poder público fazendo a sua 
parte, porque saneamento básico, políticas públicas, do poder público e a 
sociedade civil entram de forma complementar.
 É muito importante agirmos na conscientização buscar reunir 
formas de conscientizações das pessoas para o uso adequado da águia, da 
energia elétrica, do trato com o esgoto e do lixo. 
 Constituir programas educacionais nas escolas públicas 
e particulares que busquem informar e conscientizar as crianças e os 
jovens com relação aos problemas do uso adequado da água, do lixo e do 
esgotamento sanitário, fazendo com que da escola cheguem informações 
básicas às residências, é uma grande provocação.
 Costumo dizer que a escola é a porta de entrada da comunidade. 
Assim como a unidade de saúde é um centro de referência da assistência 
social. Vamos usar esses espaços para divulgar e multiplicar a nossa 
campanha da fraternidade.
 Adotar a separação do lixo como prática doméstica. Será que 
nós fazemos isso nas nossas casas? Será que Assembleia faz isso? As nossas 
escolas, e as nossas comunidades católicas e evangélicas se não fazem, 
façamos a nossa parte.
 Sempre lembrar vizinhos e amigos e a nós mesmos de que 
terrenos com lixos são focos de doenças, principalmente da dengue.
 Um outro desafio é o diálogo entre as políticas públicas, não dá 
para falar de saneamento básico sem falar de saúde, de assistência social, 
de educação e de outros direitos fundamentais. Infelizmente no Estado de 
Roraima, as políticas públicas não dialogam.
 Somos chamados a construir uma nova lógica, não gerar lixo e se 
gerar buscar minimizar tal produção.
 Agir sempre na possibilidade de reutilizar sempre que possível 
reciclar, caso possa tratar. Fazer com que haja uma armazenamento adequado 
dos resíduos coletados em aterros sanitários, toda ação e execução de projetos 
que tenha a água, o esgotamento e o lixo, seja de responsabilidade direta dos 
poderes públicos, não a terceirização e a privatização. Responsabilidade é do 
poder público, desde a esfera municipal até a esfera federal.
 Que os pobres tenham acesso ao saneamento básico mesmo que 
não possam pagar por ele, é direito, é dom de Deus.
 Temos a nossa legislação, o Plano Nacional de Saneamento 
Básico. O Plano Municipal de Saneamento Básico que era do 
desconhecimento do Secretário Municipal de Saúde de Boa Vista, como 
também o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Então, o que a gente coloca 
aqui está na lei e o que é lei tem que ser cumprida, e é muito bom que a gente 
esteja na Assembleia Legislativa porque esta Casa tem a função e a missão 
de legislar e fazer acontecer a lei com Poder Executivo Estadual.

nome de Cristo, onde, certamente, é contrário a todo pensamento cristão. 
Gostaríamos de dizer também que para, cuidar da nossa Casa Comum, 
precisamos de posturas individuais concretas. Não vou me ater na discussão 
do tema, porque isso vai ser feito em seguida pelo nosso querido Danilo, 
porém que precisamos individualmente de ações concretas que nos ajudem a 
fazer parte da corrente de idéia de proteção da nossa Casa Comum, do nosso 
meio ambiente. Pequenos gestos, como: não descartar pilhas e baterias de 
celulares diretamente no solo ou no lixo, porque são altamente poluentes, 
apesar de necessárias para nossa comodidade. Ações simples como, por 
exemplo, ter cuidado com o óleo de fritura de nossas casas, geralmente 
vão para o ralo da pia da cozinha. O Senhor Danque vai reforçar que, 
além de causar entupimento, pode atingir e contaminar o lençol freático, 
que em um futuro bem próximo estará poluído e o nosso Rio Branco bem 
mais comprometido. Então, nós temos ações concretas nesse sentido. A 
Campanha da Fraternidade nos alerta para esse cuidado com um bem que 
é nosso e de todos. Sobre o óleo tem uma campanha muito bonita sendo 
realizada pela Fazenda da Esperança, o recolhimento do óleo de fritura é 
destinado aquela instituição terapêutica que trata de pessoas viciadas em 
drogas. Lá esse óleo é transformado em sabão biodegradável, ou seja, ao 
invés de descartarmos diretamente no solo ou na água, o óleo de frituras 
que não serve mais, por que não guardar para doar para uma entidade como 
essa? Então, são alguns apontamentos que fazem parte da discussão no dia 
de hoje. Quero agradecer plenamente a presença de todos neste momento de 
discussão. Muito obrigado. 
 Gostaríamos de registrar a presença do amigo Padre Paulo Mota, 
Pároco da Catedral Cristo Redentor; do amigo Padre Pedro que é da área 
missionária São Raimundo Nonato; missionários e missionárias do interior 
que também estão presentes neste momento de reflexão.
 Gostaria de convidar o senhor Danilo Correia Bezerra, 
representante da equipe diocesana da Campanha da Fraternidade para fazer 
uns apontamentos, trazer uma reflexão para todos sobre o que é proposto 
pela Campanha da Fraternidade deste ano.
 O Senhor Danilo Correia Bezerra (Representante da equipe 
Diocesana da Campanha da Fraternidade) – Bom-dia a todos. É com muita 
alegria que venho aqui falar da Campanha da Fraternidade que tem como 
tema: “Casa Comum nossa responsabilidade”. E como lema: “Quero ver 
o direito brotar, como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca”. 
Estamos na quarta semana da Campanha de Fraternidade Ecumênica, 
um breve histórico da Campanha da Fraternidade: Em 2000 – Dignidade 
Humana e Paz, Novo Milênio sem Exclusões.
 Em 2005 – Solidariedade e Paz, Felizes os que Promovem a Paz.
 Em 2010 – Economia e Vida, Vocês não podem servir a Deus 
e ao Dinheiro. É muito importante a relação entre as religiões, entre as 
igrejas. O que nós chamamos de ecumenismos e um grande desfio também, 
é o diálogo inter-religioso, dialogarmos com outras religiões, com outras 
igrejas.
 Mas o que é saneamento básico? O abastecimento de água que 
assegure a higiene e o conforto, com qualidade compatível com os padrões 
de potabilidade. 
 Coleta, tratamento e disposição adequada dos esgotos; Coleta e 
disposição e tratamento dos resíduos sólidos; Drenagem e manejo de águas 
pluviais; Controle ambiental de roedores, insetos, helmintos e outros vetores 
de doenças.
 Com a campanha da fraternidade deste ano, queremos assegurar 
o direito do saneamento básico para todas as pessoas, direito universal e 
empenharmos na luz da fé por políticas públicas e atitudes responsáveis que 
garantam a integridade do futuro de nossa casa comum.
 Com relação a nossa realidade, o Papa Francisco nos deixa muito 
claro que esta economia que nós temos hoje destrói, mata. Alguns dados 
importantes, a riqueza doou 1% das pessoas mais ricas do mundo no total 
110 trilhões, é 65 vezes o total da metade mais pobre da população mundial. 
No Brasil, os 150 mais ricos possuem 2,1 trilhões de dólares para um PIB 
total de 7,2 trilhões, ou seja, somente eles possuem 15% da produção de 
todo o país. Infelizmente, nós vivemos num sistema desigual, injusto, 
onde a maioria empobrece e a minoria enriquece a cada dia que passa. O 
saneamento básico é um direito humano
 Então, infelizmente, a gente vê que isso também acontece no 
nosso Estado, e é vergonhoso para o poder público e para nós, enquanto 
sociedade.
 No Brasil 18% da população não tem acesso à água tratada. Mais 
de 50% não tem esgoto coletado. Do coletado somente 39% é tratado.
 E aí nós temos também os resíduos sólidos, o lixo. O Brasil é 
considerado o quinto país na lista dos campeões do lixo. No ano de 2014 
produziu 78 milhões de toneladas e na falta de saneamento ambiental, faz 
com que doenças de todos os tipos sejam contraídas por populações mais 
empobrecidas. Vamos refletir sobre a responsabilidade da ecologia, o 
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com o meio ambiente, temos o projeto CAER voltado a rios, que recolhe os 
resíduos sólidos que ficam nas nossas praias, no sentido de contribuir com o 
meio ambiente. No ano passado, nós fizemos nossas ações e retiramos dos 
rios 5 toneladas de lixo, lançamos também, há duas semanas, a campanha 
“CAER de olho no óleo”, que é para evitar que as pessoas joguem o óleo de 
cozinha nas redes de esgoto. O problema não vai ser só da CAER, vai ser da 
pessoa também, além de entupir as tubulações das residências pode entupir 
também a rede de esgoto, cada litro de óleo que você joga em uma rede de 
esgoto contamina um milhão de litros de água potável. Então, só para você 
ter uma idéia da importância da medida, aliado a isso temos uma parceria 
com a Fazenda Esperança, no sentido de que a gente contribua com aquela 
instituição. O óleo recolhido é destinado àquela instituição e para outros 
parceiros como a fábrica do sabão glória, que também está ajudando nesse 
processo, tem o Miro cabeleireiro, a Megafarma com a questão do biodiesel. 
Então, são ações que o governo vem desenvolvendo, através da CAER, no 
sentido de conseguirmos reduzir o impacto do óleo nas nossas redes e na 
natureza. Temos feito esse trabalho juntamente com vários voluntários e o 
resultado tem sido positivo, já tivemos outras ações de outros grupos de 
pessoas fazendo esse trabalho. Na semana passada, iríamos realizar mais 
uma das nossas ações e, coincidentemente, já tinha uma ação do jipe clube, 
e nós fizemos uma parceria para não ter uma ação redundante. Então, temos 
trabalhado muito nisso, o governo tem feito um trabalho intenso no sentido 
de manter e crescer de forma que atenda e universalize a questão da coleta 
e tratamento de esgoto. Hoje, 99% das casas recebem água tratada, estamos 
trabalhando para universalizar a questão da coleta do lixo e tratamento 
de esgoto, que não é uma tarefa fácil, para se ter uma idéia com relação à 
universalização da água, o Brasil teria que investir onze bilhões por ano. 
Ainda temos um déficit de investimento, mas com certeza pela importância 
que é o saneamento, por ser questão de saúde, só para se ter idéia, quando 
se investe um dólar em saneamento economiza quatro dólares em saúde. 
Eram essas as minhas palavras que eu gostaria de deixar aqui, gostaria de 
pedir também que as pessoas contribuam com nossas campanhas, quer 
sejam participando ou divulgando-as. Convido todos para participarem da 
campanha CAER nos rios, como voluntários para que consigamos fazer 
com que os nossos mananciais permaneçam próprios para o nosso uso e das 
futuras gerações. Muito obrigado! 
 O Senhor Presidente Evangelista Siqueira – Obrigado pela 
sua contribuição e gostaria de trazer uma informação importante que, de 
acordo com pesquisas além do óleo de cozinha que é jogado no ralo tem 
outra substância que é o pó do café e quando junta os dois a situação piora. 
Gostaria de saudar as irmãs Renata, Antônia e Patrícia que se encontram 
aqui prestigiando este momento. Gostaria de convidar o Apostolo Helton 
Souza, representante da Frente Cristã em Defesa da Família.
 Apostolo Helton Souza, representante da Frente Cristã em 
Defesa da Família – Bom-dia a todos, gostaria de saudar em nome do 
Deputado Evangelista toda a Mesa, em nome da Deputada Lenir saudar os 
Deputados presentes que demonstram interesse no que está sendo discutido, 
saudar os presentes de modo geral. Em nome da Frente Cristã em Defesa 
da Família e da OMER, Ordem dos Ministros Evangélicos do Estado de 
Roraima, quero dizer da minha satisfação em estar aqui e parabenizar o 
Evangelista Siqueira por trazer este tema tão importante, este momento tão 
bom para dentro da Assembleia Legislativa e dizer que alegra o meu coração 
em podermos perceber que todos nós, independente da nossa crença ou da 
forma de crer e cultuar esse tema interdenominacional da Campanha da 
Fraternidade, sentar na mesma mesa, ouvir as opiniões, respeitando os pontos 
de vista, isso demonstra maturidade e, acima de tudo, responsabilidade com 
o bem-comum da sociedade atual. Eu estou com meu coração cheio de 
alegria em poder participar pela primeira vez da Campanha da Fraternidade. 
Isso iniciou, quando, no ano passado, fazendo um breve histórico, sentamos 
com o nosso querido Dom Roque Palocci, passei uma tarde com ele, 
conversamos muito e daí surgiu à ideia de construirmos ou criarmos a 
Frente Cristã em Defesa da Família. Trouxemos essa ideia juntamente com 
os Pastores Rômulo e Sebastião ao Presidente da Casa, Deputado Jalser que, 
de imediato, disponibilizou a estrutura, agradecemos ao Doutor João pelo 
apoio junto com sua equipe, o Padre Paulo Mota que também foi essencial, 
o Edmair da Carismática, sentamos, construímos e, em dezembro do ano 
passado, lançamos aqui na Assembleia a Frente Cristã em Defesa da Família. 
Essa Frente Cristã em Defesa da Família já vem contribuindo de forma 
decisiva para que juntos possamos trabalhar esse tema tão importante que é 
o tema da Fraternidade de 2016. Espero que não fiquemos apenas no campo 
das palavras, mas saiamos para as atuações necessárias onde possamos fazer 
com que nossas ovelhas, rebanhos compreendam a importância de tudo 
isso, o tempo que estamos vivendo, o limite que já se está ultrapassando 
com a falta de compromisso da sociedade que nos permite ver situações 
terríveis com o nosso meio ambiente. É triste e degradante vermos notícias 
de destruição por falta do nosso compromisso. O tema mexe com todos 

 Para nós da sociedade civil fica a grande missão de fazer 
acontecer o controle social. É nosso papel acompanhar, fiscalizar, denunciar 
realmente participar e que aqui dentro a gente possa ter voz e vez. Nós, 
enquanto população de Roraima, diante de algumas atitudes fundamentais, 
contemplamos nosso mundo como nossa casa comum. A importância da 
contemplação. Só vamos agir se contemplarmos este mundo como algo 
nosso e uma extensão de cada um de nós.
 Como é o nosso uso da água? Ela é usada com cuidado, economia? 
Quando saímos de um cômodo iluminado por lâmpada, temos o costume de 
apagar a luz? O que fazemos com os alimentos? Nos alimentamos? Jogamos 
fora? Estragamos? Estabelecermos parcerias na construção da nossa Casa 
Comum, ou nos isolamos, isso também serve para a Assembleia, Prefeitura, 
Estado e sociedade civil organizada. Sozinhos não vamos a nenhum lugar. 
E as igrejas aqui presentes, somos capazes de dialogarmos com as religiões 
afro, com os indígenas, evangélicos e católicos? Esqueçamos as nossas 
diferenças e pegamos o que nos une, que é a proposta da campanha da 
fraternidade, e vamos dar a nossa contribuição. Quando perguntaram à Madre 
Teresa de Calcutá o que era preciso para mudar o mundo, ela respondeu: 
duas coisas, a primeira eu, e a segunda, você. Então, vamos mudar a partir 
das nossas atitudes. A colheita é coletiva, mas o capinar é individual, temos 
que transitar entre o individual, minhas atitudes pessoais e a coletividade, 
a participação social. Então, fica o meu muito obrigado por este momento. 
A Igreja Católica, Diocese de Roraima, agradece por esta oportunidade, 
e estamos aqui para dar a nossa contribuição, concordar quando for para 
concordar e discordar quando for para discordar, para juntos construirmos 
uma sociedade mais justa e fraterna, pautada em valores cristãos e humanos.
 O Senhor Presidente Evangelista Siqueira - Muito obrigado 
pela participação, aqui representando a Diocese de Roraima, obrigado por 
nos ajudar na reflexão deste tema. Gostaria de cumprimentar o nosso amigo, 
Padre Atílio Santuliano; Padre Sergio Weber, missionário da Consolata, 
também seja bem-vindo, gostaria de cumprimentar também a Celena que é 
coordenadora diocesana da pastoral da juventude. Bonito sinal, a juventude 
está conosco neste evento. 
 Convido o Senhor Danque Esbell, Presidente da CAER, para 
fazer uso da palavra.
 O Senhor Danque Esbell, Presidente da CAER – Bom-dia 
a todos, quero cumprimentar o Excelentíssimo Deputado Evangelista 
Siqueira; Padre Carlos Dallospedale; Apóstolo Helton Souza, Presidente da 
OMER; Padre Walter Freitas; Senhora Maria Cristina, Vice-Presidente da 
Federação espírita de Roraima; Senhor Wellington Rodrigues, representante 
da FEMARH; Senhor Carlos Fornier, Vice-Presidente da Associação de 
umbanda, ameríndios e dos cultos afro-brasileiros de Roraima; cumprimento 
também os Deputados: Brito Bezerra, Francisco de Sales, Lenir Rodrigues, 
José Ribamar, Francisco Sampaio, Ângela Portela, também quero 
cumprimentar o Padre Pedro, que foi uma das pessoas que fizeram o 
convite para estarmos juntos no Palácio da Cultura, fazendo o lançamento 
da Campanha da Fraternidade e também o pastor Rômulo Xavier presente 
neste momento. Agradeço o convite para tratar de um tema tão relevante, 
que trata da questão do saneamento, a campanha tem como tema “Casa 
Comum, responsabilidade de todos.” É um tema que não fica restrito ao 
Brasil, é um tema mundial e nós temos que dar atenção nesse sentido. Às 
vezes as pessoas nos perguntam sobre as questões de saneamento, já foi 
falado anteriormente, são o conjunto de fatores e ações que não são só de 
responsabilidade pública, mas da sociedade, com relação à água potável, 
coleta e tratamento de esgoto, manejo de resíduos sólidos, manejo de águas 
pluviais, e também o controle de pragas, insetos e patogênico para a saúde 
humana, como também a limpeza urbana. Então, quando as pessoas falam 
de saneamento pensam que é responsabilidade da CAER. Na verdade, 
é um conjunto de fatores que integram... Os dados que temos não são 
animadores, conforme os indicadores que temos no Brasil, em torno de 61% 
dos brasileiros não têm tratamento de esgoto, e isso significa dizer que é 
despejado in natura, na natureza, e a conseqüência disso é o que nós vemos 
durante estes anos, durante esta crise hídrica constatada no Brasil, vemos 
São Paulo e Rio de Janeiro com problema de abastecimento de água, embora 
tenha água em abundância, mas a qualidade da água não é adequada devido 
à poluição. Então, a região que mais tem tratamento de esgoto é a região 
sudeste, algo em torno de 46%; a região sul tem 43%; região nordeste tem 
39%; a norte 14%. Nós temos em Roraima cerca de 700 quilômetros de rede 
de esgoto. Então, o Governo do Estado, através da CAER, vem trabalhando 
no sentido de ampliar, hoje, nós temos um dos maiores índices de 
atendimento e tratamento de esgoto, vale salientar que 100% do esgoto que 
é coletado é tratado. Hoje, nós atendemos algo em torno de 58% da capital 
do estado. O Governo do Estado tem um projeto para até 2018, atender 
93%. Temos um número favorável com relação à região norte, como disse 
no início, apenas 14% da população urbana é atendida com esgotamento 
sanitário. A CAER também desenvolve ações no sentido de contribuirmos 
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evangélico da unidade para que, em Cristo, possamos servir para a vida 
plena do povo. Nós, Igreja, estamos a serviço de nós mesmos, mas também 
a serviço da vida e da dignidade das pessoas.
 Estou muito agradecido pelo convite para participar desta Sessão 
e trazer, em nome de Deus e da Igreja de Roraima, uma pequena e humilde 
mensagem, após termos ouvido a rica reflexão sobre o tema da Campanha 
da Fraternidade. Quando nós entramos nas nossas Igrejas, normalmente, 
encontramos um livro que está em destaque “a Bíblia” e quando entramos 
nesta Casa, Assembleia, outro livro em destaque é a Constituição do Estado 
e a Constituição Brasileira. Então, trouxe simbolicamente este livro porque 
casa muito bem com a Bíblia. Bíblia e Constituição motivando o tema da 
Campanha da Fraternidade “Casa Comum, Nossa Responsabilidade”. Deus, 
Criador, entregou para nós esta casa que é o Planeta Terra para que dela 
cuidemos, como diz no Livro de Gênesis “Nós não somos os guardiões da 
criação”. E a primeira referência que a Constituição faz é a referência a 
Deus. Ele é o criador de tudo, o doador de tudo, o engenheiro desta obra 
maravilhosa, a Criação, que nós arriscamos estragar muitas vezes com 
nossos projetos ambiciosos que muitas vezes não combinam com o projeto 
de Deus. A Constituição da República Federativa do Brasil e a Constituição 
do Estado de Roraima rezam no preâmbulo “Sob a proteção de Deus”. Este 
chão é sagrado. A Constituição o reconhece. Tudo na Constituição nos fala 
desse casamento entre a Constituição e a Bíblia. Citando ainda o preâmbulo, 
que diz que “Nós, representantes do povo brasileiro reunidos em Assembleia 
Nacional Constituinte para instituir o Estado Democrático destinado a 
assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça como 
valores supremos de uma sociedade fraterna pluralista e sem preconceitos, 
fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna internacional 
com uma solução pacífica das controvérsias, promulgamos sob a proteção 
de Deus a Constituição”. Parecem ecoar aqui as palavras do Profeta Amós, 
as palavras que foram escolhidas como lema da Campanha da Fraternidade 
Ecumênica deste ano, “Quero ver o direito brotar como fonte e a justiça qual 
riacho que não seca”. Falar de Casa Comum sem falar de direitos sociais 
seria uma poesia. Sobre isso nos alerta o Papa Francisco na sua mensagem 
ao Brasil na visão da Campanha da Fraternidade fazendo referência à sua 
própria encíclica “laudato si” onde nos fala de uma ecologia quinto grau. 
Ele diz como críticas ao novo paradigma e das formas de poder que derivam 
da tecnologia. O convite é para procurar outras maneiras de entender a 
economia e o progresso, o valor próprio de cada criatura, o sentido humano 
de ecologia, a necessidade de debates sinceros e honestos. A grande 
responsabilidade da política, a cultura do descarte e a proposta de um novo 
estilo de vida são temas que voltam continuamente na encíclica do Papa 
Francisco “laudato si”, é a encíclica que inspirou o tema da Campanha da 
Fraternidade Ecumênica deste ano. O zelo pela causa comum já foi repetido 
muitas vezes aqui em atitudes e ações concretas a partir do quintal da própria 
casa. Deve-se traduzir-se sobretudo em políticas públicas adequadas. As 
igrejas são colaboradoras dos governos, mas são aliadas do povo em sua 
luta por uma vida digna, sobretudo, aliadas do povo mais pobre, porque o 
pobre faz parte da identidade de Jesus, faz parte de suas igrejas. Saneamento 
básico para todos é a primeira condição para uma vida saudável, e princípio 
de respeito de todos os direito sociais fundamentais, reconhecidos também 
mundialmente como a declaração da ONU nº 64222 de 28 de julho de 2010. 
Então, que Deus abençoe a união de todas as forças para que possamos fazer 
deste mundo o mundo bonito que Deus sonhou. Obrigado.
 O Senhor Presidente Evangelista Siqueira – Obrigado, Padre 
Carlos, administrador Diocesano de Roraima.
 Gostaríamos de convidar, neste momento, para fazer uso da 
palavra, a Senhora Cristina Nascimento, Vice-Presidente da Federação 
Espírita Roraimense.
 A Senhora Cristina Nascimento – Vice-Presidente da Federação 
Espírita Roraimense – Bom-dia a todos. A Federação Espírita Roraimense 
agradece intensamente a oportunidade de participar desta Mesa, desta 
iniciativa do Deputado Evangelista por ter nos convidado. 
 Nós queremos dizer que as questões básicas da doutrina 
espírita quando nos perguntam: quem somos nós? O que estamos fazendo 
aqui? E quais são nossas responsabilidades neste mundo? Nos dá a 
oportunidade constante de buscar no autoconhecimento o que nós temos 
de responsabilidade para com este mundo. Lembrando que a casa mãe 
terra é para nós o nosso berço fundamental no momento em que aqui 
estamos encarnados para conseguirmos através da experiência uns com 
os outros, buscarmos então o nosso automelhoramento. É assim que nós 
encontramos então nesta Campanha que fala que todos nós somos irmãos 
neste mundo e que temos responsabilidade, seja ela no âmbito da ecologia 
ambiental, da ecologia social ou mesmo da ecologia pessoal, nós temos sim 
a certeza de que dentro da Lei Divina de justiça, amor e caridade, nós aqui 
lançamos, através desta Campanha, um momento ímpar, importante para 

nós, o tema da Campanha da Fraternidade nos desafia, o tema este ano, no 
bom sentido, nos dá um tapa no rosto, nos fazendo entender que é hora de 
avançarmos com responsabilidade, trazer luz e entendimento àqueles que, 
de uma forma ou de outra, nos seguem e acreditam nos nossos discursos a 
fim de que possamos mudar a terrível realidade e tentar trazer dias melhores 
para a nossa sociedade. Portanto, participo com alegria da Campanha da 
Fraternidade e saio daqui esperançoso de que estamos avançando em prol 
do bem-comum da sociedade roraimense e brasileira. Obrigado.
 O Senhor Presidente Evangelista Siqueira – Obrigado por 
suas palavras, Apóstolo Helton Souza, representante da Frente Cristã em 
Defesa da Família. Gostaria de registrar a presença do nosso querido amigo 
padre Henrique, representando a área missionária Santa Rosa de Lima. 
Convido, neste momento, para fazer uso da palavra o Pastor Walter Freitag, 
representante da Igreja de Confissão Luterana do Brasil.
 Pastor Walter Freitag, representante da Igreja de Confissão 
Luterana do Brasil – Bom-dia a todos. É com enorme satisfação e 
responsabilidade muito grande de estarmos aqui, gostaria de agradecer 
não só o convite, essa manhã é também de responsabilidade, agradeço ao 
Deputado Evangelista Siqueira por esta iniciativa, não diria só importante, 
mas de muito fundamento para que a nossa fé cristã saia de uma fé, muitas 
vezes, individualista, e ela tem responsabilidade também com a sociedade. 
Gostaria também de saudar os Deputados presentes, que se sintam irmanados 
por todos nós, demais lideranças dos movimentos sociais que estão aí, aos 
antigos colegas e amigos, padres e outros pastores, aos novos amigos que 
estão fazendo e realizando aqui. Olhem, que Mesa bonita. Aconteceu aqui 
também um momento histórico, temos de um lado o Poder Público, de 
outro esta Casa, que é um dos maiores Poderes do nosso Estado abrindo 
as suas portas, e estamos aqui com diferentes Igrejas, a Católica, Espírita, 
representantes do Candomblé, Evangélicas, este encontro é de fundamental 
importância. O texto da Campanha da Fraternidade deste ano é do Profeta 
Amós, que faz parte da leitura bíblica. Deus chama os Profetas quando a 
coisa esta feia, quando a coisa esta ruim para o povo de Deus, e neste ano a 
Campanha da Fraternidade Ecumênica fala sobre saneamento. Saneamento 
muitas vezes parece aquela ideia que fala só de esgoto, mas é um conjunto 
de políticas públicas, programas que visam algo muito maior e lá no texto 
do Profeta Amós Deus está exigindo das pessoas saírem de sua fé, ele diz 
que esta cansado de solenidade, esta cansado de festas religiosas. Ele está 
cansado, em última instância, de palavras e ele exige mais ação. Eu acredito 
que o nosso mundo está precisando muito de mais ação. Que nós possamos, 
talvez, deixar um pouco aquela construção de experiências de vida que vai 
nos colocando em formalidades, em solenidades. Que isso fique um pouco 
de lado e fiquemos preocupados com o nosso mundo, nosso planeta e a nossa 
sociedade. Nós não temos mais para onde correr. Ou nós transformamos a 
nossa fé, o cuidado com a criação de nosso Deus ou todos nós vamos ser 
extintos. Por isso que o tema saneamento, embora, para muitos, pareça sem 
importância, mas ele vem tocar num fundamento de toda a justiça cristã da 
nossa fé, como o mundo. O que tem a ver esse debate religioso? Ele tem a ver 
com a disposição de lideranças religiosas que saem de solenidades festivas e 
se colocam não só à disposição, mas com responsabilidade e compromisso, 
primeiro: de como ser pessoa, como se entender, como criatura de Deus. 
E, como essa criatura de Deus, tem o profeta Amós que mais a frente vai 
dizer, perseverança. O que é perseverança? Perseverança é a esperança na 
busca de uma prática, na busca de compromisso e responsabilidade. Isso é 
perseverança. Talvez muitos de nós perderam as esperanças em mudanças 
sociais e políticas, mas precisamos voltar para dentro de nós. Primeiro, 
recuperar as nossas esperanças. Entender também a importância que nós 
temos na nossa fé, não para nós mesmos, em apenas estar conquistando 
coisas para nós. Mas que a perseverança seja aquela fé, onde da esperança 
sai uma responsabilidade. Talvez a nossa vida nos leve muito a buscar coisas, 
e que acabamos esquecendo o fundamental, que é cuidar da criação de nosso 
Deus, enquanto nós também somos criação dele. Então, nós, enquanto Igreja 
Nacional Luterana do Brasil, já é uma senhora experiente também. Ela vai 
fazer 500 anos em 2017 de surgimento. Ela surgiu com Martinho Luterano. 
E hoje, também, nós lembramos da história. E nós temos aqui o Padre Carlos 
de muito tempo, o pessoal de Candoblé. Eu acredito que esses momentos 
são importantíssimos. Eu faço as palavras do pastor, que não fique só em 
palavras, mas que nós também possamos agir, transformar a nossa fé em 
ação social, em ação política também. Muito obrigado!
 O Senhor Presidente Evangelista Siqueira – Muito obrigado 
pastor Walter, representante da Igreja de Confissão Luterana do Brasil.
 Convidamos, neste momento, para fazer uso da palavra o Padre 
Carlos Dallospedale. Administrador Diocesano da Diocese de Roraima.
 O Senhor Padre Carlos Dallospedale (Administrador Diocesano 
da Diocese de Roraima) – Cumprimentamos todos da Mesa e da Assembleia. 
Alegro-me muito com a presença dos pastores e também das outras religiões 
aqui representadas. Acredito que somos chamados a viver um mandamento 
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um pode contribuir muito para que nós possamos fazer um gesto concreto 
durante a Campanha da Fraternidade aqui mesmo nesta Casa. E que a gente 
possa sensibilizar os nossos colaboradores, as pessoas que militam conosco 
na política. Com as comunidades que nós temos contato e que nós possamos 
contribuir com gestos mais concretos durante essa campanha. Então é uma 
grande satisfação ouvir esse diálogo inter-religioso. Realmente, a Campanha 
da Fraternidade é um momento que ultrapassa a questão religiosa, pois é 
uma responsabilidade de todos para contribuir para uma vida melhor. Então, 
vocês estão de parabéns e nós que estamos aqui, sendo avós de muitas 
pessoas e representando uma parcela da sociedade. A partir do momento em 
que nós somos eleitos, não somos mais Deputados de quem votou somente 
em nosso nome e na nossa sigla partidária, somos representantes de todos 
nesse sentido, contem conosco sempre. Muito obrigada!
 O Senhor Presidente Evangelista Siqueira – Obrigada, 
Deputada Lenir, por suas palavras. 
 Com a palavra a Deputada Aurelina Medeiros. 
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Obrigada, Deputado 
Evangelista, demais colegas, Mesa aqui formada por representantes 
religiosos. Bom-dia a todos. Quero dizer que eu cheguei tarde, mas é 
porque quando a gente chega aqui já vem trazendo uma carga de vários 
lugares. Este é um lugar onde todo mundo se sente em casa, todo mundo 
vem buscar respostas, depois vão para as secretarias. E eu estava aqui agora 
ouvindo alguém dizer que a gente vem porque é aqui que a gente espera 
respostas. Eu queria que todos os Deputados estivessem ouvindo. Eu sou 
meio polêmica em algumas coisas. Às vezes fico refletindo: Meu Deus do 
Céu, tantas esperanças depositadas nestes parlamentares que aqui estão! E 
como vocês cumprem o que está no papel com relação ao meio ambiente 
no Estado de Roraima? Havia um técnico da FEMAR, porque eu estava 
lá buscando soluções para algumas questões do Estado que nos amarram 
e que vêm lá de Brasília. Vem uma lei de lá que determina o que pode e o 
que não pode, dizendo que você não pode plantar cana em Roraima, mas 
pode plantar no Pará, porque lá tem grandes empresas, mas aqui não têm. 
Aqui a gente não pode fazer isso, mas lá em Tocantins pode! No Rio Grande 
do Sul também! Em Santa Catarina também pode! E a nossa lei estadual 
não existe diante de uma lei federal. A gente pode fazer 300 leis, qualquer 
pessoa do Judiciário diz não. Pela hierarquia das leis há uma lei federal 
que dita às regras. E a gente fica aqui pequenininhos, ouvindo a demanda 
das pessoas dizendo: nos ajudem! E a gente muitas vezes se escondendo 
dizendo: eu posso fazer o quê? O povo nem vai acreditar em nós! Eu escuto 
dizer que políticas públicas é o Governo quem faz. Mas como a gente 
gostaria de apresentar propostas. Nós vamos pagar as contas em um Estado 
que só entra dinheiro se vier da produção. Mas vem uma lei que diz que não 
pode produzir. A gente diz que é da terra e da natureza que nós vivemos. É 
mesmo! É da venda do saco de farinha que as pessoas que moram em Boa 
Vista pagam o aluguelzinho para o filho estudar, para comprar o pão e a 
água que lá no interior a gente não paga, mas aqui só se bebe água se pagar. 
Dizem que estão destruindo o meio ambiente. Nós vamos pagar o pato 
sozinhos? As grandes fortunas do mundo não fazem leis dessa natureza. As 
grandes fortunas do Brasil também não. Mas, estamos aqui, acuados. Eu 
chego em Iracema no Projeto Japão, assim como sábado estive no Jatopá 
e vi muitos colonos vindo para a capital porque estavam passando fome. 
Todavia quando chegaram aqui, vão ficar em casa sem emprego, porque 
não sabem trabalhar com computadores, só sabem trabalhar no cabo da 
enxada mesmo. Qual a alternativa de vida que as nossas campanhas têm 
para apresentar para essas pessoas sobreviverem, porque quem vive no 
interior não é pobrezinho não. O filho do produtor em Santa Catariana cria 
peixe e anda de carro, trabalha até às 18h, depois vai para a faculdade, ou 
seja, trabalhar na agricultura, senão é sinônimo de humilhação, pois é a 
mais importante atividade que temos neste Estado e nesse País. É ela que 
gera produto e, é do produto dela que sai o imposto que o Estado pode 
investir na saúde, na educação, na energia, na água.  
 A Campanha Casa Comum é nossa responsabilidade, mas 
quando eu escuto todas as discussões, Senhor Carlos, eu sou negra e me 
sinto mais capaz do que muitos, não me sinto inferior por isso. Então, a 
campanha é importante, mas tem que ser maior, porque se temos só isso 
para sobreviver, o que vamos fazer para viver preservando e não deixando 
as pessoas morrerem de fome? Nós ouvimos o lançamento dessa campanha 
nesta Casa, com a presença da Igreja Católica e de outras igrejas, e 
reconhecemos o trabalho de todas as entidades religiosas, ecológicas, 
espíritas, apelamos para tudo que nos dá fé e esperança de dias melhores. 
Eu vim para cá numa época em que não tinha nada, ainda estavam abrindo o 
bairro Mecejana. Só existia Caracaraí e Boa Vista. A campanha também tem 
que buscar alternativas para não ver o coitado sofrendo mais ainda, porque 
a gente cuida do povo. Às vezes, acham que sou contra a preservação, mas 
não, acho que a ecologia, o meio ambiente têm que ser defendidos. Mas, me 
pergunto: No Rio Grande do Sul você vive bem com 10 hectares de terras 

que tenhamos condição em todos os dias, no momento da Campanha ou 
mesmo fora dela, o trabalho constante do melhoramento pessoal de cada 
um de nós, pois, não há Campanha que faça sucesso se nós não tomarmos 
como responsabilidade pessoal do que nós temos que fazer e passarmos 
então a cada um das gerações que aqui vem através de nós, das nossas 
famílias a responsabilidade com esse planeta e buscando sinceramente esse 
melhoramento também, dentro de nós. Não há ação governamental ou em 
âmbito qualquer, que seja de efeito, de eficácia, de eficiência, se nós não 
tivermos como parceiros nessas ações cada um de nós. E é assim que a 
doutrina espírita vê o mundo, de responsabilidade unânime de todos nós. 
Não é de um segmento ou de outro. Políticas públicas são extremamente 
necessárias e sabemos disso, mas, quem a faz e quem a coloca de fato na 
ação, somos nós. E, nós precisamos, então, buscar neste mundo o nosso 
papel. O autoconhecimento e a responsabilização dos nossos atos são de 
nós mesmos. A justiça e o amor que Deus nos ensina todos os dias estão na 
nossa consciência, bastando que nós tenhamos condição de enxergá-los e 
colocá-los em prática, para que possamos cada dia mais nos vermos sempre 
fraternos e irmãos nessa humanidade crescente, nesse progresso que de fato 
acontecerá, pois, mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos condições de 
cuidar desta casa, planeta terra, com o amor que ela merece. Obrigada pela 
oportunidade e que todos nós tenhamos a paz de Jesus. 
 O Senhor Presidente Evangelista Siqueira – Obrigado, Cristina 
Nascimento, Vice-Presidente da Federação Espírita de Roraima.
 Antes de passar a palavra ao próximo orador, gostaria de registrar 
a presença da Miriam Scherer, ela é Missionária da Igreja de Confissão 
Luterana do Brasil, paranaense, amiga do Pastor Walter e veio para morar 
e trabalhar em Roraima. Isso engrandece ainda mais nossa terra. Seja Bem-
vinda, Miriam, e como diz o ditado popular “uma vez que toma a água do 
Rio Branco, você não fica mais sem amar Roraima”. Você vai ser mais uma 
Roraimada nesta terra. Saudando também a irmã Pedrina que se encontra em 
nossas galerias, nos ajudando também na reflexão deste tema.
 Com a palavra o Senhor Carlos Furnier, Vice-Presidente da 
Associação de Umbanda, Ameríndios e Cultos Afro- Brasileiros de Roraima.
 O Senhor Carlos Furnier - Vice-Presidente da Associação de 
Umbanda, Ameríndios e Cultos Afros Brasileiros de Roraima – Bom-dia 
a todos. Gostaria saudar a Mesa dos Trabalhos, em nome do Deputado 
Evangelista Siqueira que nos convidou para participar desta mesa de debates.
 Para nós que somos da Associação de Umbanda, Ameríndios e 
Cultos Afro-Brasileiros de Roraima é um marco importantíssimo sermos 
convidados para o lançamento de uma Campanha tão importante para nossa 
comunidade, nós que viemos por vários anos e décadas da discriminação e da 
intolerância religiosa, hoje estamos sentados com um colegiado de pastores 
e com a igreja católica. A emoção para nós é importantíssima uma vez que 
quando falamos do tema da Campanha da Fraternidade “Casa Comum, 
Responsabilidade de todos”, lembramos que somos povos massacrados, as 
minorias como somos chamados, mas somos povos resistentes e estamos na 
resistência sempre. Lembrando, também, o que o Pastor disse que a igreja 
faz 500 anos no Brasil, nós somos mais velhinhos, temos um pouquinho 
mais, Pastor, pois, já viemos da África com nossa religião decidida e segura 
dentro do coração e do pensamento. E aí, quando falamos em Campanha da 
Fraternidade, digo que é um marco para nós de matriz africana e umbanda 
porque é a primeira vez que nos chamam para estarmos juntos em uma mesa 
discutindo fé, religião, saúde, moradia e saneamento. Lembrando que nós 
somos os primeiros ecologistas, uma vez que preservamos a natureza como 
ela veio, porque dela necessitamos e dela vivemos. Nós cultivamos a terra, 
os rios e as matas. Então, é importantíssima essa luta em preservação da 
natureza. Quando falamos em saneamento básico, falamos em saúde, em 
água, em esgoto sanitário, mas também, falamos em moradia uma vez que 
nossa população está nas ruas necessitando de moradia. Políticas públicas é 
obrigação do governo, e um direito da comunidade. Para nós, de comunidades 
afro e umbanda, seria interessante hoje que o parlamento estivesse cheio, 
que estivessem os vinte e quatro Deputados para nos ouvir, para ouvirem os 
clamores dos nossos pastores, o clamor da igreja católica que veio aqui para 
dizer que precisamos de políticas voltadas para a população, que precisamos 
de políticas voltadas para os pobres, para os indefesos. Mas, com uma 
grande construção, não com a pequena construção. A intolerância é grande. 
A injustiça é grande, mas o Estado é laico, que seja laico de fato e de direito, 
porque de fato ele existe, mas de direito ele não é reconhecido. Obrigado, 
Deputado Evangelista, nós da Umbanda e do Candomblé agradecemos o 
convite e nos colocamos à disposição para participar de outros eventos que 
virão.
 O Senhor Presidente Evangelista Siqueira – Neste momento, 
passo a palavra para os nobres Deputados que queiram se manifestar.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Deputado Evangelista 
Siqueira, em sua pessoa, quero cumprimentar todos da Mesa e parabenizá-lo 
pela iniciativa. Esta Casa é uma Casa de debates e realmente a fala de cada 
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querem, lá destruíram tudo. Eles têm uma riqueza enorme, um padrão de 
vida elevadíssimo e querem nos manter na miséria sobre a alcunha de que 
se produzirmos, nós vamos estar ajudando a destruir o nosso planeta. Então, 
quero dizer a Vossas Excelências que concordo plenamente com o tema da 
Campanha da Fraternidade: “Casa Comum, Nossa Responsabilidade”. É 
nossa responsabilidade sim, nós devemos ter essa responsabilidade, mas 
nós devemos preservar, sobretudo, a dignidade do ser humano, daquele que 
mora aqui e precisa labutar para ter o seu sustento. Eu defendo o homem do 
campo, porque já fui do campo e não me envergonho de dizer: Neguinha, 
eu morro de medo de voltar para o campo, porque foi lá que eu passei fome, 
foi lá que eu tive que trabalhar dia e noite para ver um irmão comendo e o 
outro olhando, porque não tinha comida para dois. Esse povo merece nosso 
respeito e o que tiver que ser feito para que eles possam produzir, nós temos 
que fazer, pois é nossa responsabilidade sairmos dessas cadeiras, irmos ao 
campo averiguar e estamos de mãos dadas com aqueles que produzem e que 
sustentam isso aqui, essas luzes acessas, os ares-condicionados, essa nossa 
discussão. Portanto, apesar de não ser da Mesa Diretora, quero dizer que a 
Assembleia Legislativa se sentem honrada em discutir esse tema, desde que 
todos nós, Deputados, todos os convidados possamos colocar com clareza o 
nosso entendimento sobre cada tema. E esse é o nosso papel, não podemos 
nos furtar a isso. Portanto, parabéns! Conto com esta Casa Legislativa para 
construir essa responsabilidade na nossa Casa Comum, com a certeza de 
que todos tenham a ciência e a consciência de que precisamos preservar, 
sobretudo, preservar a dignidade da pessoa humana. Obrigado.
 O Senhor Presidente Evangelista Siqueira – Obrigado, 
Deputado Brito Bezerra. Caminhando para o encerramento, gostaria de 
convidar, neste momento, para fazer a oração da Campanha da Fraternidade 
2016, a irmã Telma Lages.
 A Senhora Telma Lages – Bom-dia, antes da oração, eu vi que 
alguns aqui no plenário têm o texto base em mãos. Eu gostaria que vocês 
abrissem no número 137, da página 46, que diz: Em sua crítica social, o 
profeta denuncia a elite econômica e política da sua época, por construir 
suas ricas mansões e viver num consumismo cheio de luxo, a custa do meio 
ambiente e das famílias camponesas que estavam se tornando cada vez mais 
pobres e endividadas. Sabemos que, naquela época, os ricos construíram 
suas casas com pedras lavradas e enfeitavam seus aposentos com caríssimos 
entalhes de marfim. Viviam nas partes altas da cidade, os melhores locais 
para residir, já que eram mais arejados e também mais limpos, afinal, as 
chuvas levavam as sujeiras e dejetos para a parte baixa da cidade onde 
moravam os pobres.
 A oração da campanha da fraternidade ecumênica de 2016 
passa por três dimensões, uma dimensão pessoal, uma dimensão eclesial 
e uma dimensão social, que se revelam na minha relação com Deus, 
na minha relação com o outro, com o meu irmão Ed, minha irmã e, 
também, na minha relação com a Casa Comum. Eu convido a cada um 
a se colocar de pé nesse momento. Dê a sua mão para quem estiver do 
seu lado, independentemente de quem estiver do seu lado, para juntos 
podermos fazer de verdade essa oração: Deus da vida, da justiça e do 
amor, tu fizeste com ternura o nosso planeta, morada de todas as espécies 
e povos, dá-nos a assumir, na força da fé e em irmandade ecumênica, a 
corresponsabilidade na construção de um mundo sustentável e justo para 
todos e todas, no segmento de Jesus e na alegria do evangelho, com a 
opção pelos pobres. Amém. 
 O Senhor Presidente Evangelista Siqueira – Neste momento, 
gostaria de convidar o Marquinhos e a Jucineide que vão concluir com uma 
bonita música que nos faz refletir, fechando, assim, essa Comissão Geral 
onde discutimos o tema da Campanha da Fraternidade de 2016.
 Apresentação Musical.
 O Senhor Presidente Evangelista Siqueira – Agradeço a 
presença de todos e dou por encerrada a presente Comissão Geral. Convido 
a todos para nos posicionarmos para a retirada da foto oficial do evento.
 Alçada a finalidade da Comissão Geral, retorno os trabalhos 
da Sessão na fase em que, ordinariamente, se encontravam. Não havendo 
matéria para a Ordem do Dia, passamos para o Expediente de Explicações 
Pessoais.
 Não havendo 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 3 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, Evangelista Siqueira, Francisco 
Mozart, Gabriel Picanço, Izaías Maia, Lenir Rodrigues, Masamy Eda, 
Mecias de Jesus, Odilon Filho, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé 
Galeto.
Ata Sucinta Aprovada em: 03/03/2016

exploradas, será que aqui não dá para vivermos também e preservarmos 
os outros 50 hectares? O que eu não posso dizer para pessoa é que ela não 
pode fazer nada e mandar ela comer folha. Como político, isso dói muito, 
porque tem os dois lados da moeda. Não estou dizendo que um lote de 
60 hectares tem que ser todo desmatado. Desmata 10 hectares. Agora, um 
camarada faz uma capoeira na queimada, queima esse ano e ano que vem 
se ele for queimar de novo não produz. A gente começa a defender, vamos 
cuidar desses 10 hectares com recursos. Porém, o Estado não tem o recurso, 
porque vivemos um período em que ao invés de crescermos, estamos com 
um recurso de 80% que advém do FPE, que para São Paulo não é nada, 
é 0,000001% do orçamento do Estado, mas para nós é 80%. Quando cai 
isso, nós vamos buscar onde, que não seja na criação de alternativas para a 
gente produzir e gerar no Estado. Está bom, porque senão vou falar a manhã 
inteira. Essa é a minha visão. Contem com a gente. Obrigada pela presença 
de vocês, saibam que político não quer ser taxado de incompetente e de 
ruim não, político quer chegar na base dele e ouvir os eleitores dizerem: 
essa é a minha Deputada, essa que é a boa. Ninguém quer ser ruim, mas 
para muitas coisas a gente tem os nossos limites. Obrigada.
 O Senhor Presidente Evangelista Siqueira - Agradeço a 
Deputada Aurelina e passo a palavra ao Senhor Deputado Brito Bezerra.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Bom-dia a todos. 
Inicialmente, quero cumprimentar e parabenizar o Deputado Evangelista 
Siqueira por trazer para esta Casa esse debate, essa discussão tão 
salutar. Realmente, hoje, no seio da sociedade, há a necessidade de uma 
ampla discussão no que diz respeito ao tema “Casa Comum, Nossa 
Responsabilidade”, que, acredito, abranger todos esses pontos que nós 
estamos aqui hoje discernindo. Quero também dizer aos nobres colegas e 
a todos que fazem parte da Mesa, em nome do Padre Carlos Dalospedalle, 
administrador da DIOCESE, cumprimentando a todos, que o Deputado 
Evangelista foi uma grata surpresa aqui nesta Casa, um Deputado atuante 
que tem responsabilidade, que tem promovido amplas discussões e que 
isso nos traz muita alegria. Muito nos honra ver Vossa Excelência sempre 
atuando nesses temas de grande relevância para a sociedade. Mas, sobre 
o que a Deputada Aurelina disse, fiquei bastante atento, pois é uma linha 
muito tênue essa questão da preservação ambiental e da produção. Ontem, 
à noite, é comum aqui, todos nós que aqui estamos temos recomendações 
médicas de caminhar, eu estava caminhando, às dezenove horas, e vi um 
engarrafamento na avenida Ville Roy. Havia tantos veículos, muitos novos, 
e eu comentei com um amigo que estava caminhando comigo como nós 
podemos sustentar, nós, como Estado, como Nação, tantas luzes acessas, 
tanto asfalto, tantos carros novos, tantas pessoas consumindo sem que haja 
produção. A produção é pouca. A Deputada Aurelina falou sobre o campo, 
o trabalho no campo já foi sinônimo de pobreza, de miséria ser da roça. 
Lembro que quando eu saí da roça para ir para a cidade as pessoas diziam: 
não, ele não, ele veio da roça. Ou seja, quando alguém almejava algo 
melhor e começava a conquistar, os outros diziam: cuidado, senão tu voltas 
para a roça. A roça era sinônimo de algo degradante, de pobreza, de castigo, 
hoje não, hoje você ser do campo significa que está no setor produtivo, 
no setor primário, onde está a produção. E depois vem a industrialização, 
a comercialização, aí gera os milhares de postos de trabalho que o País 
precisa e gera também o PIB, que tem que vir da produção. Não tem como 
ter PIB se não for através do setor produtivo, o qual nós devemos valorizar 
cada vez mais. E aí, meu bravo amigo Deputado Evangelista Siqueira, é 
muito bom essas pessoas que eu vi dentro do carrão com um bom emprego, 
ser Deputado também sentado aqui nesta cadeira e falar de preservação, 
apontar o dedo para aquele que precisa trabalhar e dizer que precisa cuidar 
bem do nosso planeta, no sentido amplo da palavra, quando você não 
precisa tirar o sustento, o pão de cada dia, a sua subsistência do solo. É 
muito fácil. É fácil o Greenpeace dizer que não pode isso e nem aquilo, 
mas como que não pode? Como o homem do campo vai subsistir se ele não 
trabalhar, se ele não tiver uma enxada, se ele não tiver um trator? Como 
termos o que consumir quando sairmos do trabalho? Devemos ter um 
senso de responsabilidade muito grande e conhecer in loco a necessidade 
da produção, do produtor rural, de todos aqueles que produzem riquezas 
para o nosso País, a riqueza que nós precisamos, que nós temos que ter 
para que exista a escola, para que tenham os impostos que a Deputada 
Aurelina falou, para que nós possamos ter a musculatura econômica do 
nosso País que é importante. Eu vejo aqui as autoridades discutirem, não 
só as políticas públicas, mas as eclesiásticas e demais segmentos, esses 
assuntos e, muitas vezes, voltarem à responsabilidade apenas para a classe 
política. Eu entendo que a classe política é quem tem a caneta na mão, é 
quem produz as leis, as Assembleias Legislativas dos Estados, as Câmaras 
Municipais, o Congresso Nacional enfim, somos nós quem produzimos 
estas leis, mas devemos produzi-las para que essa linha tênue seja 
observada e não possamos estagnar o nosso país. Os americanos e europeus 
só falam em ecologia, em preservação, mas preservar aqui, eles não 


