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Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Marcelo Cabral procede à chamada.
 O Senhor Deputado Izaías Maia - Senhor Presidente, Senhoras 
e Senhores Deputados, público aqui presente bom-dia. Vou falar somente dois 
minutos para tentar salvar uma vida. É que ontem eu recebi umas fotos, estão aqui 
no meu celular. Investiguei, são verdadeiras; são da perna de um rapaz com um 
buraco, a qual está apodrecendo. Esse rapaz passou um mês no Hospital Geral. 
Agora, o mandaram para casa. Quer dizer, a perna dele está apodrecendo em 
casa. Eu falei na televisão ontem, no Barra Pesada, que falaria hoje na Tribuna da 
Assembleia Legislativa, porque eu sou empregado do povo, que me colocou aqui. 
 Eu queria pedir ao Secretário de Saúde, doutor César Pena, em 
última instância à Governadora do Estado, Suely Campos, para ver a situação 
desse rapaz, bem como aos Parlamentares que dão sustentação ao Governo. Meu 
querido Gabriel Picanço, que é uma pessoa preocupada com a vida das pessoas, 
só para o senhor ver que eu estou falando a verdade, o rapaz foi mandado para 
casa com um buraco na perna e não tem um centavo para comprar uma gaze. É 
essa a sua situação. Hoje eu estou aqui pedindo na Tribuna do Povo e ontem pedi 
no Barra Pesada para que as pessoas tenham compaixão e, pelo amor de Deus, 
façam alguma coisa, pois esse rapaz está morrendo aos poucos. Muito obrigado!
 O Senhor Presidente Francisco Mozart – Neste momento vamos 
suspender a Sessão pelo tempo de 10 minutos para que o representante do TRE 
faça uma apresentação.
 O Senhor representante do TRE, doutor Alexandre Basílio Moura 
(Analista Judiciário do TRE/PB e Professor de Direito Eleitoral) – Neste momento 
quero convidar todos os Deputados e toda a população para na sexta-feira, dia 04 
de março, amanhã, comparecerem aqui no plenário da Assembleia Legislativa, 
onde será feito o lançamento da campanha: “Boa Vista 200 mil +1” para incluir 
Boa Vista, que é a única capital brasileira que ainda não tem quociente eleitoral 
para ter possibilidade de segundo turno numa eleição municipal. Isso não quer 
dizer que vai haver segundo turno, mas apenas para existir a possibilidade, no 
sentido de aumentar a representatividade daquele que for eleito. Isso é saudável 
para a democracia, para que possamos ter um representante com um número 
de votos que legitime de fato e de direito a sua representatividade. Nós, na 
oportunidade do lançamento, que acontecerá amanhã, teremos a presença de um 
palestrante, um técnico do TRE da Paraíba, indicado pelo TSE, especialista em 
quociente eleitoral, em cálculo. Ele vai explicar melhor para os senhores e para a 
população a importância dessa representatividade. 
	 Na	oportunidade,	ratifico	o	convite,	mais	uma	vez,	agradecendo	o	
apoio desta Casa Legislativa, a todas as ações e a todos os projetos que o TRE 
vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos. A Assembleia Legislativa tem 
se mostrado sempre parceira do TRE na luta pelo fortalecimento da democracia. 
E eu agradeço muito, em nome do Presidente Mauro Campello, esse apoio 
fundamental da Assembleia Legislativa de Roraima para a manutenção da 
democracia, da representatividade do povo de nosso Estado e do povo da nossa 
capital Boa Vista.
 Eu trouxe aqui camisetas e bonés que marcam o lançamento da 
campanha, que terá início amanhã, às 9 horas da manhã, aqui no Plenário da 
Assembleia Legislativa. Mais uma vez eu quero, em nome do Desembargador 
Mauro Campello, Presidente do TRE/RR, agradecer o apoio de todos. Vou pedir 
para entregar as camisetas e também para fazer uma entrega simbólica ao nobre 
Deputado que está representando a Casa. 
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Eu queria só aproveitar a presença 
do representante do TRE e, no momento da entrega da camisa e do boné dessa 
campanha, dizer que o programa Barra Pesada, de segunda a sexta, das sete às 
nove da noite, está à disposição do TRE, nessa campanha para divulgar o trabalho 
do Presidente, Desembargador Mauro Campello, com um espaço de uma hora e 
meia. É a colaboração do canal 12 e do Barra Pesada, para levar ao conhecimento 
de aproximadamente 100 mil telespectadores a campanha do TRE. Estamos à 
disposição através do 0800. Não precisa pagar nada.
 O Senhor representante do TRE, doutor Alexandre Basílio Moura 
(Analista Judiciário do TRE/PB e Professor de Direito Eleitoral) – Obrigado 
ao Presidente em exercício, Deputado Chico Mozart, a todos os membros 
desta Casa, aos servidores da Assembleia Legislativa que sempre nos apóiam. 
Agradeço a todos e parabenizo pelo trabalho, em nome da nossa amiga Perpétua, 
que tem se mostrado uma parceira incansável no apoio ao TRE. Lembrando, mais 
uma vez, que essa campanha é voltada principalmente para aquele adolescente 
que completa 16 anos, que é o nosso público-alvo. Os jovens de 16 anos já têm o 
direito ao voto e é importante que eles tenham consciência do voto, de como fazer 
a coisa correta e se posicionarem como cidadão. Então, o nosso ponto de partida 
é o foco no adolescente, no jovem de 16 anos que já representa a comunidade da 
qual faz parte. Mais uma vez agradeço muito e desejo um bom dia a todos. Muito 
obrigado!
 O Senhor Presidente Francisco Mozart – Esta Casa é que agradece 
a sua preocupação com a democracia. E, em nosso nome, mande nosso fraterno 
abraço para o Desembargador Mauro Campelo. Obrigado!
 Reaberta a Sessão

ATOS ADMINISTRATIVOS
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 0150/2016-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 TORNAR SEM EFEITO a exoneração da servidora 

Edilene de Carvalho Ramos, Matrícula 16203, Cargo Comissionado 
Assistente Parlamentar II, que fez parte da Resolução nº 002/2015 de 
02.01.2015, publicada no Diário da ALE nº 1987 de 26.01.2015, 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.
Palácio Antônio Martins, 21 de março de 2016.

Deputado Jalser Renier Padilha 
Presidente

Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva
1º Secretário

Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2478ª SESSÃO, EM 03 DE MARÇO DE 2016.
51º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO FRANCISCO MOZART.

(Em exercício)
 Às nove horas do dia três de março de dois mil e dezesseis, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima quadringentésima 
septuagésima oitava Sessão Ordinária do quinquagésimo primeiro Período 
Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima.
 O Senhor Presidente Francisco Mozart – 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 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 ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Marcelo Cabral – O Expediente 
consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: 
 Indicação s/nº, de 02/03/16, do Deputado Chicão da Silveira, 
encaminhando ao Secretário Estadual de Infraestrutura, para a recuperação 
da Ponte de madeira na vicinal Água Boa do Bom Intento, RR 321, KM 19, 
Município de Boa Vista. 
 Indicação s/nº, de 02/03/16, do Deputado Chicão da Silveira, 
encaminhando ao Governo do Estado, para a construção de cacimbões nas 
comunidades Sorocaima I e II, Município de Pacaraima. 
 Requerimento s/nº, de 01/03/16, do Deputado Soldado Sampaio, 
requerendo prorrogação de prazo por igual período, para a Comissão Especial 
Interna criada através da Resolução nº 035/2015. 
 Ofício nº 001, de 02/03/16, do Deputado Brito Bezerra, solicitando 
que seja acrescido ao nome da Comissão a qual preside o termo “SERVIÇOS”, 
para que a mesma passe a denominar-se “Comissão de Indústria, Comércio, 
Turismo e Serviços”. 
 Memorando nº 10, de 02/03/16, do Deputado Jorge Everton, 
justificando	sua	ausência	nas	Sessões	Ordinárias	dos	dias	02	e	03	de	março	do	
corrente ano. 
 Memorando nº 008, de 01/03/16, do Deputado Marcelo Cabral, 
comunicando sua ausência na Sessão Ordinária do dia 02 de março do corrente 
ano.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Francisco Mozart - Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para o Grande 
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recebeu parecer favorável das demais comissões onde tramitou. Em discussão o 
Projeto de Lei nº 071/15. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação.
 A votação será nominal e eletrônica nos termos do § 4º do art. 232 do 
Regimento Interno. Comunico aos Senhores Parlamentares que terão um minuto 
para,	 querendo,	 justificarem	 seu	 voto.	 Votando	 sim,	 aprovam	 a	 proposição.	
Votando não, rejeitam-na. Solicito a abertura do painel para votação.
 Dou por aprovado o Projeto de Lei 071/15, por 15 votos favoráveis, 
nenhum contrário e nenhuma abstenção.
 Solicito ao senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 076/15 e do parecer das Comissões Conjuntas.
 O Senhor Primeiro-Secretário Marcelo Cabral – Lido o Projeto de 
Lei nº 076/15, juntamente com o parecer das Comissões Conjuntas.
 O Senhor Presidente Francisco Mozart - Comunico que a 
proposição recebeu parecer favorável das demais comissões onde tramitou. Em 
discussão o Projeto de Lei nº 076/15.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus – Senhor Presidente, esse 
Projeto já foi discutido nas Comissões e é de conhecimento de todos os 
Deputados. Quero apenas fazer uma breve explanação, pois, o referido Projeto 
vem	beneficiar,	na	realidade,	centenas	de	pessoas	do	nosso	Estado	que	fizeram	
financiamento	nesta	época	e	que,	em	função	da	crise	financeira	que	passou	o	País,	
o Estado de Roraima, não teve condições de quitar seus débitos junto à instituição 
que	fez	o	financiamento	para	eles.	
 Nosso Projeto é no sentido de dar a isenção de cinquenta por cento 
para o pagamento parcelado em até quatro vezes, de acordo com a emenda do 
Deputado Marcelo Cabral. O nosso entendimento era o desconto de cinquenta por 
cento para pagamento em uma única vez, mas a emenda do Deputado Marcelo 
Cabral veio ajudar para que de fato só não pague quem não quiser pagar. Quem 
não	quiser	pagar	sua	dívida	junto	à	instituição	financeira	do	Banco	de	Roraima	
a partir desse projeto é porque de fato é caloteiro, não quer pagar, pois o projeto 
visa	beneficiar	e	dar	condições	para	todos	aqueles	que	queiram	pagar.	Inclusive,	o	
pagamento de cinquenta por cento passa a ser parcelado em quatro vezes. Trinta 
por cento de desconto, parcelado em até dez vezes, se não me engano. 
 Portanto, gostaria de pedir a todos os Deputados que votem 
favorável ao projeto, pois o dinheiro arrecadado, de acordo com o projeto, 
ficará	na	própria	Agência	de	Fomento	do	Estado	e	será	refinanciado	para	os	
produtores e comerciantes do nosso Estado. Esse dinheiro será injetado na 
economia do nosso Estado. Com os cálculos que estamos fazendo, se de fato 
as	pessoas	comparecerem	para	pagar,	a	Agência	de	Fomento	deverá	arrecadar	
cerca de dez a vinte milhões de reais, e esse dinheiro será injetado no comércio, 
ou seja, vai gerar emprego e renda e vai ajudar as pessoas a produzirem mais 
para o Estado. E nós estamos precisando disso. Este projeto é de minha autoria 
e do Deputado Gabriel Picanço, com o aval de todos os Deputados desta Casa, 
no meu entendimento, e já com emendas na Comissão pelo Deputado Marcelo 
e pelo Deputado Jorge Everton, que foi Relator da matéria. Portanto, peço 
apoio de todos os colegas.
 A Senhora Deputada Ângela Portella – Obrigada Presidente. Quero 
cumprimentar meus nobres pares e parabenizar os Deputados Gabriel Picanço e 
Mecias de Jesus pela iniciativa. Nós falamos sempre no apoio ao setor produtivo, 
mas	muitas	vezes	fica	só	no	discurso.	Então,	aqui	está	se	personificando	o	que	
realmente a gente acredita, que é desburocratizar o acesso ao crédito. E, com a 
possibilidade do pagamento, as pessoas vão ter não só a oportunidade de quitar 
sua dívida e limpar seu nome, pois as pessoas não gostam de dever, mas irá 
integralizar	esse	recurso	ao	ativo	da	Agência	de	Fomento,	permitindo	que	esse	
dinheiro circule, seja reinvestido e faça com que as pessoas tenham a oportunidade 
de realizar seus sonhos. Desse modo, tal atitude é muito louvável e eu também 
peço aos colegas que possam não só dar o apoio, mas ter um olhar especial com 
essa classe produtiva, principalmente com os pequenos produtores.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral – Senhor Presidente, eu quero 
parabenizar os Deputados Mecias e Gabriel pela autoria do projeto e dizer que 
esse projeto é importante para o Estado de Roraima. Algumas pessoas que estão 
com essas dívidas há mais de dez anos, porque não tiveram condições de pagar 
com essas taxas e juros elevados. Os Deputados tiveram a sensibilidade de ouvir a 
sociedade e trazer para esta Casa a possibilidade de poder ajudar quem realmente 
precisa, o homem do campo que está distante e não pode pegar um crédito no 
banco porque está inadimplente com o BANER. Por isso, louvo os Deputados e 
quero	dizer	que	fiz	uma	emenda	para	melhorar	o	projeto.	E	é	como	o	Deputado	
Mecias disse: “só não paga quem não quiser.” Tem desconto de 50%, 40% 
, 30%, 20% e 10% para regularizar a situação de cada produtor deste Estado. 
Isso acontece na esfera federal também, acontece também no BASA, onde 
a	cada	fechamento	de	safra	 tem	esse	desconto	no	FNO,	ou	seja,	estão	apenas	
regulamentando para que as pessoas tenham condições de quitar suas dívidas. 
Obrigado! 
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros - Esse Projeto é um sonho 
desta Casa há muitos anos. Nós já tentamos em outros governos regularizar 
essa situação de dívidas dos produtores, mas quando temos a oportunidade de 
conseguir recursos, como teve o BASA, de disponibilizar quase duzentos milhões 

 O Senhor Presidente Francisco Mozart – Havendo quórum 
regimental, dou por reaberta a presente Sessão. Ordem do Dia. Anuncio para 
a Ordem do Dia os seguintes projetos: Projeto de Lei nº 040/15, de autoria da 
Deputada Lenir Rodrigues, que “dispõe sobre a distribuição de dispositivos 
de segurança, conhecido como “Botão do Pânico”, para mulheres vitimadas 
por violência doméstica, mesmo com a medida protetiva em todo o Estado de 
Roraima; Projeto de Lei nº 062/15, de autoria da Deputada Aurelina Medeiros, 
que “institui a Semana da Conscientização e proteção dos Direitos dos Animais no 
Estado de Roraima, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 064/15, de autoria 
da Deputada Aurelina Medeiros, que “insere a apresentação de bandas e fanfarras 
nos	atos	ou	solenidades	oficiais	do	Estado	de	Roraima;	Projeto	de	Lei	nº	071/15,	
de autoria do Poder Executivo, que “institui o Sistema Estadual de Cultura do 
Estado de Roraima, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 076/15, de autoria 
dos Deputados Mecias de Jesus e Gabriel Picanço, que “Estabelece parâmetros 
para remissão, negociação e parcelamento de dívidas resultantes de operações de 
créditos contratados junto ao Instituto Banco do Estado de Roraima – BANER, e 
dá outras providências; Projeto de Lei nº 078/15, de autoria do Deputado Soldado 
Sampaio, que “Institui a Política Estadual de atenção integral à saúde do homem; 
Requerimento de Pedido de Informação nº 001/16, de 03/03/16, requerendo, ao 
Excelentíssimo	Senhor	Josué	Filho,	Secretário	de	Justiça	e	Cidadania	–	SEJUC,	
que encaminhe a esta Casa legislativa, no prazo legal, informações sobre o motivo 
das constantes fugas na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, de autoria do 
Deputado Jorge Everton; Requerimento nº 004/16, de 03/03/16, requerendo, após 
ouvido o Plenário, prorrogação de prazo por igual período para funcionamento da 
Comissão Especial Interna, criada através da Resolução nº 035/2011, de autoria 
do Deputado Soldado Sampaio. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 040/15, juntamente com o parecer da Comissão de Orçamento, 
Fiscalização	Financeira,	Tributação	e	Controle.
 O Senhor Primeiro-Secretário Marcelo Cabral – Lido o Projeto de 
Lei	nº	040/15,	juntamente	com	o	parecer	da	Comissão	de	Orçamento,	Fiscalização	
Financeira,	Tributação	e	Controle.
 O Senhor Presidente Francisco Mozart – Comunico que a 
proposição recebeu parecer favorável das demais comissões onde tramitou. 
Em discussão o Projeto de Lei nº 040/15. Não havendo quem queira discuti-lo 
estamos em votação.
 A votação será nominal e eletrônica nos termos do § 4º do art. 232 do 
Regimento Interno. Comunico aos Senhores Parlamentares que terão um minuto 
para,	querendo,	justificarem	seu	voto.
 Votando sim, aprovam a proposição. Votando não, rejeitam-na. 
Solicito a abertura do painel para votação.
 Dou por aprovado o Projeto de Lei 040/15 por 14 votos favoráveis, 
nenhum contrário e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei 062/15 e do parecer das Comissões Conjuntas.
 O Senhor Primeiro-Secretário Marcelo Cabral – Lido o Projeto de 
Lei nº 062/15, juntamente com o parecer das Comissões Conjuntas.
 O Senhor Presidente Francisco Mozart - Comunico que a proposição 
recebeu parecer favorável das demais comissões onde tramitou. Em discussão o 
Projeto de Lei nº 062/15. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação.
 A votação será nominal e eletrônica nos termos do § 4º do art. 232 do 
Regimento Interno. Comunico aos senhores parlamentares que terão um minuto 
para,	querendo,	justificarem	seu	voto.
 Votando sim, aprovam a proposição. Votando não, rejeitam-na. 
Solicito a abertura do painel para votação.
 Dou por aprovado o Projeto de Lei 062/15 por 12 votos favoráveis, 
nenhum contrário e nenhuma abstenção.
 Solicito ao senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 064/15 e do parecer das Comissões Conjuntas.
 O Senhor Primeiro-Secretário Marcelo Cabral – Lido o Projeto de 
Lei nº 064/15, juntamente com o parecer das Comissões Conjuntas.
 O Senhor Presidente Francisco Mozart - Comunico que a proposição 
recebeu parecer favorável das demais comissões onde tramitou. Em discussão o 
Projeto de Lei nº 064/15. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação.
 A votação será nominal e eletrônica nos termos do § 4º do art. 232 do 
Regimento Interno. Comunico aos Senhores Parlamentares que terão um minuto 
para,	querendo,	justificarem	seu	voto.
 Votando sim, aprovam a proposição. Votando não, rejeitam-na. 
Solicito a abertura do painel para votação.
 Dou por aprovado o Projeto de Lei 064/15, por 14 votos favoráveis, 
nenhum contrário e nenhuma abstenção.
 Solicito ao senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 071/15 e do parecer das Comissões Conjuntas.
 O Senhor Primeiro-Secretário Marcelo Cabral – Lido o Projeto de 
Lei nº 071/15, juntamente com o parecer das Comissões Conjuntas.
 O Senhor Presidente Francisco Mozart - Comunico que a proposição 
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que encaminhe a esta Casa legislativa, no prazo legal, informações sobre o motivo 
das constantes fugas na penitenciária Agrícola de Monte Cristo; de autoria do 
Deputado Jorge Everton.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Lido o requerimento 
nº 001/16
 O Senhor Presidente Francisco Mozart – Coloco em discussão o 
Requerimento de Pedido de informação nº 001/16.
 Não havendo quem queira discuti-lo, passamos para votação.
 A votação será simbólica. Os Deputados que forem favoráveis 
permaneçam como estão. 
 Dou por aprovado.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Requerimento nº 004/16, de 03/03/16, requerendo, após ouvido o Plenário, 
prorrogação de prazo, por igual período, para funcionamento da Comissão 
Especial Interna, criada através da Resolução nº 035/2015; de autoria do Deputado 
Soldado Sampaio.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Lido o Requerimento 
nº 004/16. 
 O Senhor Presidente Francisco Mozart – Coloco em discussão o 
Requerimento nº 004/16.
 Não havendo quem queira discuti-lo, passamos para votação.
 A votação será simbólica. Os Deputados que forem favoráveis 
permaneçam como estão. 
 Dou por aprovado o Requerimento por unanimidade dos Deputados 
presentes.
 Não havendo mais matéria para Ordem do Dia, passaremos para o 
Expediente de Explicações Pessoais.
 Não havendo nenhum Deputado que queira usar o Expediente de 
Explicações Pessoais e, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a 
presente Sessão e convoco outra para o dia 8 de março, à hora regimental.
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: Ângela 
A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chicão da Silveira, Chico 
Guerra, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Francisco Mozart, Gabriel 
Picanço, Izaías Maia, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy Eda, 
Mecias de Jesus, Odilon Filho, Soldado Sampaio  e Zé Galeto.
Ata Sucinta Aprovada em: 08/03/2016

DAS COMISSÕES
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS 
HUMANOS E DAS MINORIAS, REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 
2015.
Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às dez horas e 
quarenta e três minutos, no Plenário Deputada Noêmia Bastos Amazonas, 
desta Casa Parlamentar, sito à Praça do Centro Cívico, 202, reuniu-se, 
extraordinariamente, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 
Minorias,	com	a	finalidade	de	deliberar	as	Proposições	constantes	na	ordem	
do dia. Sob a Presidência do Senhor Deputado Chico Guerra com a presença 
dos	Senhores	Deputados	Soldado	Sampaio	e	Francisco	Mozart.	Ausentes	os	
Deputados Izaías Maia e Dhiego Coelho. ABERTURA: Havendo “quorum” 
regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a Reunião e solicitou à 
secretária desta Comissão que  procedesse a leitura da ata da Reunião anterior. 
A requerimento oral do Deputado Sampaio foi dispensada a leitura da Ata, 
tendo em vista a distribuição de cópias, com antecedência a todos os membros 
da Comissão para conhecimento do seu teor. Logo após, o Senhor Presidente 
colocou	a	Ata	em	discussão.	Não	havendo	nenhuma	retificação	pelos	Membros	
da Comissão, submeteu-a a votação, sendo aprovada pelos membros presentes 
na Reunião. EXPEDIENTE: Não houve. ORDEM DO DIA: O Senhor 
Presidente constatou na pauta as seguintes Proposições: Processo nº 001/2014 
de	autoria	da	Senhora	Édna	Ferreira	da	Silva,	que	denuncia	o	assassinato	de	
seu esposo, Senhor Jozete Alves da Silva na Venezuela, Relator, o Senhor 
Deputado Soldado Sampaio; Processo nº004/2015 de autoria da Associação 
dos Policiais e Bombeiros Militares do Estado de Roraima-ABPM/RR que trata 
da aplicação de punições disciplinares rematadas de ações ilegais e abusivas 
que estão ocorrendo na Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago 
– APICS, Relator, o Senhor Deputado Soldado Sampaio. Prosseguindo, o 
Senhor	Presidente	solicitou	ao	Relator	dos	Processos	supracitados,	que	fizesse	
a leitura dos respectivos pareceres. Concluída a leitura, foram submetidos à 
discussão. Não havendo discussão, foram postos em votação simbólica, sendo 
estes aprovados pelos membros presentes na reunião. ENCERRAMENTO: 
O Senhor Presidente, constatando não haver mais nada a tratar, declarou 
encerrada a reunião às onze horas. E, para constar, eu, Débora Navarro de 
Sousa, secretariei e lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada à publicação.

Dep. Chico Guerra
Presidente 

para	financiamento,	a	gente	se	depara	com	produtores	que	têm	capacidade	de	
pegar investimentos e não podem muitas vezes, por conta de uma dívida de uma 
vaca e hoje, a pessoa deve duzentos mil. Então, é uma coisa que tentamos há 
muitos anos, que impede o crescimento do setor produtivo porque têm muitos 
produtores na condição de inadimplência, o que é uma injustiça, porque não 
foram vistas as possibilidades de reduzir essas dívidas de correção monetária, de 
contratos de muitos anos atrás que impedem até hoje que os produtores tenham 
acesso ao crédito. Por isso, é bem-vindo o projeto. O projeto já tem a anuência da 
governadora, ela vai sancionar para que possamos dar mais um passo no rumo do 
desenvolvimento do setor agrícola. Muito obrigada!
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Na mesma linha de 
raciocínio dos demais colegas, quero agradecer, antecipadamente, a colaboração 
e a participação de todos os colegas. Como bem disse a Deputada Aurelina, 
essa dívida é um passivo que está adormecido há vários anos por consequência 
de troca de moedas em nosso País. As correções, muitas vezes, podem ter 
sido desleais com aquele que tomou o dinheiro emprestado naquele tempo do 
extinto Banco de Roraima, mas já existe uma sinalização da Excelentíssima 
Governadora, pois conversamos com a Chefe de Gabinete da Casa Civil na época, 
antes de apresentarmos o projeto. Eu e o Deputado Mecias tivemos a anuência 
e a segurança de que o projeto iria ser sancionado, e há muitos produtores na 
expectativa de que esse projeto se transforme em lei e entre em vigor rapidamente, 
para que eles já possam quitar as suas dívidas e continuarem as suas vidas, seus 
empreendimentos, investindo nos seus patrimônios. Como bem disse a Deputada 
Ângela, esse dinheiro volta para a ACER, para reinvestir na agricultura, na 
pecuária, no agronegócio que é o dever do Banco de Roraima, da ACER, e o do 
FUNDER.	
 Quero, de antemão, parabenizar o Deputado Mecias, pela ajuda, pela 
conversa e pedir aos colegas que aprovem a matéria, pois esse será um bem que 
iremos fazer àquelas pessoas que estão com esse problema. Obrigado. 
 O Senhor Presidente Francisco Mozart – Eu parabenizo os 
Deputados Gabriel Picanço e Mecias de Jesus pela relevância do Projeto. Eles 
que sempre foram Deputados preocupados com o homem do campo, com esse 
projeto, com sua aprovação, e ele veio em uma boa hora. Parabéns!
 Não havendo mais nenhum Deputado que queira discutir a matéria, 
coloco-a em votação. A votação será nominal e eletrônica. Votando “sim”, os 
Senhores Deputados aprovam a matéria e, votando “não”, rejeitam-na.
 Nos termos do § 4º, do artigo 232 do Regimento Interno, comunico 
que	os	Senhores	Deputados	 têm	um	minuto	para,	querendo,	 justificarem	seus	
votos.
 Solicito a abertura do painel para a votação.
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 076/15, com as emendas, por 
14 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 078/15 e do Parecer das Comissões em conjunto.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Lido o Projeto de Lei 
nº 078/15 e o Parecer das Comissões em conjunto.
 O Senhor Presidente Francisco Mozart – Coloco em discussão o 
Projeto de Lei nº 078/15.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Senhor Presidente, apesar 
de o projeto já ter passado em todas as Comissões e ter recebido o parecer favorável 
de quase todos os Deputados que analisaram a proposta, não tenho dúvida que 
seja aprovado, até pela importância do projeto. Mas, quero reforçar o pedido de 
apoio ao projeto que propomos, junto ao Executivo, a criação de uma política 
pública que institui uma atenção especializada à saúde do homem. Nós sabemos 
que é uma questão cultural do homem não procurar o médico, pois nós, homens, 
só procuramos quando estamos com a doença em estado avançado, para fazer 
diagnóstico. E de alguma forma, nós queremos que o Estado esteja preparado para 
recebê-lo e desenvolver políticas públicas nesse sentido, utilizando as ferramentas 
como o “Novembro Azul, Outubro Rosa”, para que possamos, durante todo o 
ano, usar os meios de comunicação e o que for necessário para conscientizar a 
população. Como diz um velho adágio popular: é muito mais em conta prevenir 
do que ter que tratar a doença. Então, nesse sentido, quero conclamar o apoio dos 
colegas. 
 O Senhor Presidente Francisco Mozart – Não havendo mais 
nenhum Deputado que queira discutir a matéria, coloco-a em votação. A votação 
será nominal e eletrônica. Votando “sim”, os senhores Deputados aprovarão a 
matéria e, votando “não”, rejeitam-na.
 Nos termos do § 4º, do artigo 232 do Regimento Interno, comunico 
que	os	Senhores	Deputados	 têm	um	minuto	para,	querendo,	 justificarem	seus	
votos.
 Solicito a abertura do painel para a votação.
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 078/15, com 13 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Requerimento de Pedido de Informação nº 001/16, de 03/03/16, requerendo, ao 
Excelentíssimo	Senhor	Josué	Filho,	Secretário	de	Justiça	e	Cidadania	–	SEJUC,	


