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Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final:
 Deputado George Melo – PSDC;
 Deputado Jorge Everton – PMDB;
 Deputado Coronel Chagas – PRTB;
 Deputada Lenir Rodrigues – PPS;
 Deputado Brito Bezerra – PP;
 DeputadaAurelina Medeiros – PSDB; e
 Deputado Mecias de Jesus – PRB.

Comissão de Administração, Segurança e Serviços 
Públicos:
 Deputado Jorge Everton - PMDB;
 Deputado Soldado Sampaio – PC do B;
 Deputado Valdenir Ferreira – PV;
 Deputado Coronel Chagas – PRTB; e
 Deputado Odilon Filho – PEM.

Comissão de Educação, Cultura, Desportos e Saúde:
 Deputada Lenir Rodrigues – PPS;
 Deputado Evangelista Siqueira – PT;
 Deputado MassamyEda – PMDB;
 Deputado Chico Mozart - PRP; e
 Deputado Mecias de Jesus – PRB.

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Defi ciência e do Idoso:
 Deputado Chicão da Silveira – S/P;
 Deputado Evangelista Siqueira – PT;
 Deputado Naldo da Loteria – PSB;
 Deputada Chico Mozart – PRP;
 Deputado Zé Galeto – PRP.

Comissão de Ciência, Tecnologia, Relações 
Fronteiriças e MERCOSUL:
 Deputado Dhiego Coelho – PSL;
 Deputado Chico Guerra – PROS;
 Deputado Jorge Everton – PMDB;
 Deputado Odilon Filho - PEM; e
 DeputadoSoldado Sampaio – PC do B.

Comissão de Terras, Colonização e Assuntos 
Indígenas:
 DeputadoMecias de Jesus - PRB;
 DeputadoJânio Xingu – PSL;
 Deputado Marcelo Cabral – PMDB;
 Deputado Naldo da Loteria – PSB; e
 Deputada Aurelina Medeiros – PSDB.

Comissão de Agricultura, Pecuária e Política Rural:
 Deputado Zé Galeto – PRP;
 Deputada Aurelina Medeiros – PSDB;
 Deputado Marcelo Cabral – PMDB;
 DeputadoGeorge Melo – PSDC; e
 Deputado Gabriel Picanço– PRB.

Comissão de Indústria, Comércio e Turismo:
 Deputado Brito Bezerra – PP;
 Deputado Valdenir Ferreira – PV;
 Deputado Jânio Xingu – PSL;
 Deputado Zé Galeto – PRP; e
 Deputado Izaías Maia – S/P.

Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, 
Tributação e Controle:
 Deputado Coronel Chagas – PRTB;
 Deputado Marcelo Cabral – PMDB;
 Deputado Jânio Xingu – PSL;
 Deputada Aurelina Medeiros – PSDB;
 Deputado Izaíias Maia – S/P;
 Zé Galeto– PRP; e
 Deputado Soldado Sampaio – PC do B.

Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 
Minorias:
 DeputadoChico Guerra – PROS;
 Deputado Izaías Maia – S/P;
 Deputado Dhiego Coelho– PSL;
 Deputado Soldado Sampaio– PC do B; e
 Deputada Lenir Rodrigues – PPS.

Comissão de Viação, Transportes e Obras:
 Deputado MassamyEda – PMDB;
 Deputado Jorge Everton – PMDB;
 Deputado Chicão da Silveira – S/P;
 Deputado Ângela Águida Portella – PSC; e
 Deputado Naldo da Loteria – PSB

Comissão de Defesa dos Direitos da Família, da 
Mulher, da Criança, do Adolescente e Ação Social:
 Deputada Ângela Águida Portella – PSC;
 Deputado Odilon Filho – PEM;
 Deputado Brito Bezerra – PP;
 Deputada Lenir Rodrigues – PPS; e
 Deputado MasamyEda – PMDB. 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável:
 Deputado Gabriel Picanço – PRB;
 Deputado MassamyEda – PMDB;
 Deputado George Melo – PSDC;
 Deputado Jânio Xingu – PSL; e
 Deputado Brito Bezerra - PP

Comissão de Ética Parlamentar:
 Deputado Marcelo Cabral – PMDB;
 Deputado Mecias de Jesus – PRB.
 Deputado George Melo – PSDC;
 Deputado Naldo da Loteria – PSB; e
 Deputado Izaías Maia – S/P.
Suplentes:
1º - Deputado Chico Guerra - PROS; e
2º - Deputado Chicão da Silveira – S/P.

Comissão de Defesa do Consumidor:
 DeputadoChico Mozart - PRP;
 Deputado Odilon Filho – PEM;
 Deputado Chicão da Silveira – S/P;
 DeputadoCoronel Chagas – PRTB; e
 Deputado Evangelista Siqueira – PT.
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retroagindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2016.
Palácio Antônio Martins, 06 de maio de 2016.

Deputado Jalser Renier Padilha 
Presidente

Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva
1º Secretário

Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0457/2016-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 Ana Paula Fernandes Correia, a partir 

de 01 de abril 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 abril de 2016.

Palácio Antônio Martins, 06 de maio de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0458/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a servidora Andreia Barreto de Melo, 

matrícula 8229, a partir de 01 de abril de 2016, do Cargo Comissionado 
de Assistente Parlamentar IV, 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 abril de 2016.

Palácio Antônio Martins, 06 de maio de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0459/2016-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 Andreia Barreto de Melo, a partir de 01 de 

abril de 2016, para exercer cargo comissionado de Auxiliar Parlamentar V, 
integrante do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade 
com o que dispõe a Resolução nº 009/2011, de 22 de julho de 2011, 
publicada no Diário da ALE nº 1150 de 26.07.2011.

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

Palácio Antônio Martins, 06 de maio de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0460/2016-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 Angela Sousa Farias, a partir de 01 de 

abril de 2016, para exercer cargo comissionado de Auxiliar Parlamentar II, 

ATOS ADMINISTRATIVOS
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 0453/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a servidora Francisca Tomaz dos Santos, 

matrícula 17297, a partir de 29 de abril de 2016, do 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 29 de abril de 2016.

Palácio Antônio Martins, 06 de maio de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0454/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a servidora Mayara Cristina Leite Almeida, 

matrícula 12292, a partir de 29 de abril de 2016, do Cargo Comissionado 
de Assessor Parlamentar II, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa 
Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 009/2011, 
de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 26.07.2011.

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

Palácio Antônio Martins, 06 de maio de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0455/2016-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 Antonio Souza da Silva, matrícula 

16543, a partir de 31 de março de 2016, do Cargo Comissionado em 
Gabinete de FS1 – Auxiliar Parlamentar, integrante do Quadro de Pessoal, 
em 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 de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 31 de março de 2016.

Palácio Antônio Martins, 06 de maio de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0456/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a servidora Ana Paula Fernandes Correia, 

matrícula 16975, a partir de 01 de abril de 2016, do Cargo Comissionado 
de Assistente III - PROCON, 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, 
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conformidade com a Resolução 11/92,
RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o servidor Antonio Pereira Costa, matrícula 
14077, a partir de 31 de março de 2016, do Cargo Comissionado de Auxiliar 
Parlamentar IV, 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 março de 2016.

Palácio Antônio Martins, 06 de maio de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0465/2016-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 Aline do Nascimento Sousa, a partir de 01 de 

abril de 2016, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete de FS4 – 
Secretário Parlamentar, integrante do Quadro de Pessoal, em 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 de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2016.

Palácio Antônio Martins, 06 de maio de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0466/2016-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 Aurelice Rodrigues de Almeida, a partir de 01 

de abril de 2016, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete de FS4 
– Auxiliar Parlamentar, integrante do Quadro de Pessoal, em 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 de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2016.

Palácio Antônio Martins, 06 de maio de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0467/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a servidora Carla Cilene Miguel Brito, 

matrícula 8235, a partir de 01 de abril de 2016, do Cargo Comissionado em 
Gabinete de FS3 – Asessor Parlamentar, integrante do Quadro de Pessoal, 
em 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 de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2016.

Palácio Antônio Martins, 06 de maio de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

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 abril de 2016.

Palácio Antônio Martins, 06 de maio de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0461/2016-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 Antonia Jayne Cortes dos Santos, a partir 

de 01 de abril de 2016, para exercer cargo comissionado de Auxiliar 
Parlamentar II, 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 abril de 2016.

Palácio Antônio Martins, 06 de maio de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0462/2016-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 Antonio da Silva e Silva, a partir de 01 de 

abril de 2016, para exercer cargo comissionado de Assistente Parlamentar II, 
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 abril de 2016.

Palácio Antônio Martins, 06 de maio de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0463/2016-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 Arleide Caninana da Costa, a partir 

de 01 de abril de 2016, para exercer cargo comissionado de Assistente 
Parlamentar IV, 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 abril de 2016.

Palácio Antônio Martins, 06 de maio de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0464/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, em 
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 03 14572 Camila Torreias Dall’ Agnol Jornalista ALE/NS-1 94

 04 14574 Christian Della Pace Ferreira Digitador ALE/NM-2 100

 05 14575 Débora Navarro de Sousa Assessor Técnico 
Legislativo ALE/NS-1 97

 07 14579 Edinalra Alves da Silva Técnico em 
Enfermagem ALE/NM-1 88

 08 14578 Ednil Libânio da Costa Júnior Analista de Sistemas ALE/NS-1 96

 09 14577 Emanuela Lima Rodrigues dos 
Santos

Administrador 
Legislativo ALE/NS-1 90

 10 14580 Fernando Oliveira Araújo Motorista ALE/NB-2 99

 11 14581 Geovanir de Araújo Oliveira Auxiliar de Serviços 
Gerais ALE/NM-3 93

 12 14582 Gracicácia Varão Barros Catão Gestor Público ALE/NS-1 81,5

 13 14610 Guilherme da Mata José Tradutor (Inglês) ALE/NS-1 86

 14 14583 Heliton Nascimento Silva Analista de Sistemas ALE/NS1 98

 15 14584 Hildo Nascimento Conceição Motorista ALE/NB-2 84

 16 14585 Izabela Cristina Macedo 
Marques Médico Clínico Geral ALE/NS-1 85

 17 14589 Jairon Ferreira Barbosa Operador de Áudio ALE/NB-1 82

 18 14586 Jaquelinio Silveira Feitosa Telefonista ALE/NB-3 95

 19 14587 Jardel Souza Silva Assessor Técnico 
Legislativo ALE/NS-1 97

 20 14608 Jasmine Ester de Souza 
Nascimento

Técnico em 
Informática ALE/NM-1 95

 21 14588 João Oliveira de Souza Economista ALE/NS-1 85

 22 14590 Jonas Guilherme Nogueira de 
Carvalho Contador ALE/NS-1 85

 23 14591 Jordânia Conceição Souza 
Cavalcante

Técnico em 
Edificações ALE/NM-1 95

 24 14604 Karoliny Rodrigues Moura Técnico em 
Enfermagem ALE/NM-1 88

 25 14609 Kelly Printes Sant’Ana Secretário Executivo 
Bilíngue (Inglês) ALE/NS-1 91

 26 14592 Luciana Barbosa da Silva 
Gomides Enfermeiro ALE/NS-1 90

 27 14594 Marcos Heráclito Ferreira 
Rodrigues Pedagogo ALE/NS-1 86

 28 14595 Mario da Silva Junior Garçom ALE/NB-3 86

 29 14596 Michele Campos Martins Copeiro ALE/NB-4 78

 30 14597 Pedro Barbosa da Silva Copeiro ALE/NB-4 86

 31 14598 Rafael Gomes Costa Programador ALE/NM-1 98

 32 14605 Raone Guimarães Barros Engenheiro Elétrico ALE/NS-1 96

 33 14607 Sandra Brito de Sousa Copeiro ALE/NB-4 100

 34 14599 Sérgio Mateus Advogado ALE/NS-1 100

 35 14600 Sônia Lucia Nunes Pinto Jornalista ALE/NS-1 94

 36 14611 Vivian Nina Nunes Revisor ALE/NS-1 86

 37 14601 Wanderson Maruai Mesquita Garçom ALE/NB-3 88

 38 14602 Yane Chagas Barbosa Secretária ALE/NM-1 85

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 06 de maio de 2016.

Deputado Jalser Renier Padilha 
Presidente

Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva
1º Secretário

Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0472/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Homologar os resultados da 4ª Avaliação de Desempenho, 

para fins de Estágio Probatório, dos servidores integrantes do Quadro de 
Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe o art. 
20 e 21 da Lei Complementar Estadual nº 053/01 de 31/12/2001, conforme 
relação abaixo:

Nº MAT SERVIDORES CARGO NÍVEL NOTA 4ª 
A ED

 01 14603 Adriana Maria Silva da Cruz Administrador 
Legislativo ALE/NS-1 96

RESOLUÇÃO Nº 0468/2016-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 Carla Cilene Miguel Brito, a partir de 01 de 

abril de 2016, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete de FS4 – 
Secretário Parlamentar, integrante do Quadro de Pessoal, em 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 de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2016.

Palácio Antônio Martins, 06 de maio de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0469/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a servidora Celia Vila Lima, matrícula 7658, 

a partir de 01 de abril de 2016, do Cargo Comissionado de Assistente 
Parlamentar IV, 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 abril de 2016.

Palácio Antônio Martins, 06 de maio de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0470/2016-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 Celia Vila Lima, a partir de 01 de abril 

de 2016, para exercer cargo comissionado de Assistente Parlamentar II, 
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 abril de 2016.

Palácio Antônio Martins, 06 de maio de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0471/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Homologar os resultados da 3ª Avaliação de Desempenho, 

para fins de Estágio Probatório, dos servidores integrantes do Quadro de 
Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe o art. 
20 e 21 da Lei Complementar Estadual nº 053/01 de 31/12/2001, conforme 
relação abaixo:

Nº MAT SERVIDORES CARGO NÍVEL NOTA 3ª 
A ED

 01 14603 Adriana Maria Silva da Cruz Administrador 
Legislativo ALE/NS-1 99

 02 14606 Amanda Neves Batista Telefonista ALE/NB-3 100
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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.
Leia-se:

“Art. 1º - NOMEAR Yanna Kenya Pinheiro Vieira da Silva, 
a partir de 01 de março 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.

Palácio Antônio Martins, 06 de maio de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÕES DE AFASTAMENTOS

R E S O L U Ç Ã O Nº 075/2016
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 

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

RESOLVE
Art. 1º AUTORIZAR o afastamento do Excelentíssimo Senhor 

Deputado JOSÉ RIBAMAR DE ARAÚJO BARBOSA, para viajar com 
destino a cidade de São Paulo - SP, no período de 08.05 a 12.05.2016, com 
a finalidade de tratar de assuntos inerentes às atividades parlamentares, a 
serviço deste Poder.

  Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
                Palácio Antônio Martins, 06 de Maio de 2016

Deputado JALSER RENIER PADILHA
Presidente

Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA
1º Secretário

Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO
2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 076/2016
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 

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

RESOLVE
Art. 1º AUTORIZAR o afastamento do Excelentíssimo Senhor 

Deputado GEORGE DA SILVA DE MELO, para viajar com destino 
a cidade de São Paulo - SP, no período de 08.05 a 11.05.2016, com a 
finalidade de tratar de assuntos inerentes às atividades parlamentares, a 
serviço deste Poder.

  Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
                Palácio Antônio Martins, 06 de Maio de 2016

Deputado JALSER RENIER PADILHA
Presidente

Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA
1º Secretário

Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO
2º Secretário

ATOS LEGISLATIVOS
PROJETO DE LEI 

PROJETO DE LEI N° 025 DE 4 DE MAIO DE 2016
Autoriza o Poder Executivo a abrir 
ao Orçamento Fiscal do Estado, em 
favor da Universidade Estadual de 
Roraima, Crédito Suplementa r por 
Superávit Financeiro, no valor global 
de R$2.637.063,50 {dois milhões, 
seiscentos e trinta e sete mil,  sessenta 
c três reais e cinqüenta centavos), 
para os fins que especifica.

A GOVERNADORA DO ESTADO DE RORAIMA:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei:
Palácio Senador Hélio Campos, 4 de maio de 2016.

SUELY CAMPOS
Governadora do Estado de Roraima

 02 14606 Amanda Neves Batista Telefonista ALE/NB-3 100

 03 14572 Camila Torreias Dall’ Agnol Jornalista ALE/NS-1 96

 04 14574 Christian Della Pace Ferreira Digitador ALE/NM-2 90

 05 14575 Débora Navarro de Sousa Assessor Técnico 
Legislativo ALE/NS-1 97

 07 14579 Edinalra Alves da Silva Técnico em 
Enfermagem ALE/NM-1 88

 08 14578 Ednil Libânio da Costa Júnior Analista de Sistemas ALE/NS-1 98

 09 14577 Emanuela Lima Rodrigues dos 
Santos

Administrador 
Legislativo ALE/NS-1 93

 10 14580 Fernando Oliveira Araújo Motorista ALE/NB-2 98

 11 14581 Geovanir de Araújo Oliveira Auxiliar de Serviços 
Gerais ALE/NM-3 91

 12 14582 Gracicácia Varão Barros Catão Gestor Público ALE/NS-1 90

 13 14610 Guilherme da Mata José Tradutor (Inglês) ALE/NS-1 86

 14 14583 Heliton Nascimento Silva Analista de Sistemas ALE/NS1 99

 15 14584 Hildo Nascimento Conceição Motorista ALE/NB-2 96

 16 14585 Izabela Cristina Macedo 
Marques Médico Clínico Geral ALE/NS-1 86

 17 14589 Jairon Ferreira Barbosa Operador de Áudio ALE/NB-1
84

 18 14586 Jaquelinio Silveira Feitosa Telefonista ALE/NB-3 87

 19 14587 Jardel Souza Silva Assessor Técnico 
Legislativo ALE/NS-1 93

 20 14608 Jasmine Ester de Souza 
Nascimento

Técnico em 
Informática ALE/NM-1 95

 21 14588 João Oliveira de Souza Economista ALE/NS-1 90

 22 14590 Jonas Guilherme Nogueira de 
Carvalho Contador ALE/NS-1 88

 23 14591 Jordânia Conceição Souza 
Cavalcante

Técnico em 
Edificações ALE/NM-1 87

 24 14604 Karoliny Rodrigues Moura Técnico em 
Enfermagem ALE/NM-1 83

 25 14609 Kelly Printes Sant’Ana Secretário Executivo 
Bilíngue (Inglês) ALE/NS-1 95

 26 14592 Luciana Barbosa da Silva 
Gomides Enfermeiro ALE/NS-1 96

 27 14594 Marcos Heráclito Ferreira 
Rodrigues Pedagogo ALE/NS-1 86

 28 14595 Mario da Silva Junior Garçom ALE/NB-3 85

 29 14596 Michele Campos Martins Copeiro ALE/NB-4 86

 30 14597 Pedro Barbosa da Silva Copeiro ALE/NB-4 84

 31 14598 Rafael Gomes Costa Programador ALE/NM-1 96

 32 14605 Raone Guimarães Barros Engenheiro Elétrico ALE/NS-1 97

 33 14607 Sandra Brito de Sousa Copeiro ALE/NB-4 100

 34 14599 Sérgio Mateus Advogado ALE/NS-1 100

 35 14600 Sônia Lucia Nunes Pinto Jornalista ALE/NS-1 97

 36 14611 Vivian Nina Nunes Revisor ALE/NS-1 91

 37 14601 Wanderson Maruai Mesquita Garçom ALE/NB-3 95

 38 14602 Yane Chagas Barbosa Secretária ALE/NM-1 97

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 60 de maio 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 0323/2016, publicada no Diário da Assembleia 
Legislativa, edição nº 2269 de 28 de abril de 2016, devido à incorreção do 
nome a ser sanada.
Onde se lê: 

“Art. 1º - NOMEAR Yanna Henya Pinheiro Vieira da Silva, 
a partir de 01 de março de 2016, para exercer cargo comissionado de 
Assistente Parlamentar III, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa 
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Estado de Roraima S.A - BANER, e dá 
outras providências.”

A GOVERNADORA DO ESTADO DE RORAIMA:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei:
Palácio Senador Hélio Campos, 4 de maio de 2016.

SUELY CAMPOS
Governadora do Estado de Roraima

Obs.: Projeto de Lei encaminhado para esta Casa Legislativa através da 
Mensagem Governamental nº 024 de 04/05/2016, publicada no DOE Ed. nº 
2753 e lida em Sessão Plenária em 05/05/2016.

PROJETO DE LEI N° 30 DE 4 DE MAIO DE 2016
“Dispõe sobre a Defesa Sanitária 
Animal no Estado de Roraima e dá 
outras providências.”

A GOVERNADORA DO ESTADO DE RORAIMA:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei:
Palácio Senador Hélio Campos, 4 de maio de 2016.

SUELY CAMPOS
Governadora do Estado de Roraima

Obs.: Projeto de Lei encaminhado para esta Casa Legislativa através da 
Mensagem Governamental nº 025 de 04/05/2016, publicada no DOE Ed. nº 
2753 e lida em Sessão Plenária em 05/05/2016.

PROJETO DE LEI N° 31 DE 4 DE MAIO DE 2016
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal do Estado, Crédito 
Adicional Suplementar, em favor 
de órgão(s) do estado de Roraima, 
no valor global de R$ 38.167.530,00 
(trinta e oito milhões, cento e sessenta 
e sete mil, quinhentos e trinta reais) 
para os fins que especifica.

A GOVERNADORA DO ESTADO DE RORAIMA:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei:
Palácio Senador Hélio Campos, 4 de maio de 2016.

SUELY CAMPOS
Governadora do Estado de Roraima

Obs.: Projeto de Lei encaminhado para esta Casa Legislativa através da 
Mensagem Governamental nº 026 de 04/05/2016, publicada no DOE Ed. nº 
2753 e lida em Sessão Plenária em 05/05/2016.

PROJETO DE LEI N° 32 DE 4 DE MAIO DE 2016
Autoriza o Poder Executivo a abrir 
ao Orçamento Fiscal do Estado, 
em favor do Fundo Especial do 
Ministério Público do Estado de 
Roraima, Crédito Suplementar por 
Superávit Financeiro, no valor global 
de R$20.342.957,25(vinte milhões, 
trezentos e quarenta e dois mil, 
novecentos e cinquenta e sete reais e 
vinte e cinco centavos), para os fins 
que especifica.

A GOVERNADORA DO ESTADO DE RORAIMA:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei:
Palácio Senador Hélio Campos, 4 de maio de 2016.

SUELY CAMPOS
Governadora do Estado de Roraima

Obs.: Projeto de Lei encaminhado para esta Casa Legislativa através da 
Mensagem Governamental nº 027 de 04/05/2016, publicada no DOE Ed. nº 
2753 e lida em Sessão Plenária em 05/05/2016.

INDICAÇÕES
== REPUBLICAÇÃO POR ERRO DE MATERIAL ==

 INDICAÇÃO Nº 128/16
O Deputado que a esta subscreve, com amparo no art. 202 do 

Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento à Excelentíssima 
Senhora Governadora do Estado Suely Campos, a seguinte INDICAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA 
COBERTA NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR VIDAL DA 
PENHA FERREIRA, LOCALIZADA NA VILA ENTRE RIOS, NO 

Obs.: Projeto de Lei encaminhado para esta Casa Legislativa através da 
Mensagem Governamental nº 020 de 04/05/2016, publicada no DOE Ed. nº 
2753 e lida em Sessão Plenária em 05/05/2016.

PROJETO DE LEI N° 026 DE 4 DE MAIO DE 2016
Autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao Orçamento Fiscal 
do Estado, em favor do Corpo 
de Bombeiros Militar do 
Estado de Roraima,Crédito 
Suplementar por Superávit 
Financeiro, no valor global de 
R$220.843,77(duzentos e vinte 
mil, oitocentos e quarenta e três 
reais e setenta e sete centavos), 
para os fins que especifica.

A GOVERNADORA DO ESTADO DE RORAIMA:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei:
Palácio Senador Hélio Campos, 4 de maio de 2016.

SUELY CAMPOS
Governadora do Estado de Roraima

Obs.: Projeto de Lei encaminhado para esta Casa Legislativa através da 
Mensagem Governamental nº 021 de 04/05/2016, publicada no DOE Ed. nº 
2753 e lida em Sessão Plenária em 05/05/2016.

PROJETO DE LEI N° 027 DE 4 DE MAIO DE 2016
Autoriza o Poder Executivo a abrir 
ao Orçamento Fiscal do Estado, em 
favor da Secretaria de Estado da Infra 
Estrutura, Crédito Suplementar por 
Superávit Financeiro, no valor global 
de R$9.198.773,89 (nove milhões, 
cento e noventa e oito mil, setecentos 
c setenta e três reais e oitenta e nove 
centavos), para o fins que especifica.

A GOVERNADORA DO ESTADO DE RORAIMA:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei:
Palácio Senador Hélio Campos, 4 de maio de 2016.

SUELY CAMPOS
Governadora do Estado de Roraima

Obs.: Projeto de Lei encaminhado para esta Casa Legislativa através da 
Mensagem Governamental nº 022 de 04/05/2016, publicada no DOE Ed. nº 
2753 e lida em Sessão Plenária em 05/05/2016.

PROJETO DE LEI N° 028 DE 4 DE MAIO DE 2016
Autoriza o Poder Executivo a abrir 
ao Orçamento Fiscal do Estado, em 
favor do Fundo Estadual de Saúde, 
Crédito Suplementar por Superávit 
Financeiro, no valor global de 
R$1.233.001,23 (um milhão, duzentos 
e trinta e três mil, um real e vinte e três 
centavos), para os fins que especifica.

A GOVERNADORA DO ESTADO DE RORAIMA:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei:
Palácio Senador Hélio Campos, 4 de maio de 2016.

SUELY CAMPOS
Governadora do Estado de Roraima

Obs.: Projeto de Lei encaminhado para esta Casa Legislativa através da 
Mensagem Governamental nº 023 de 04/05/2016, publicada no DOE Ed. nº 
2753 e lida em Sessão Plenária em 05/05/2016.

PROJETO DE LEI N° 029 DE 4 DE MAIO DE 2016
“Altera, revoga e acrescenta dispositivos 
normativos à Lei nº 180, de 25 de setembro 
de 1997, que dispõe sobre a Agência de 
Fomento do Estado de Roraima; revoga 
a Lei nº 457, de 19 de Julho de 2004; 
altera e revoga dispositivos normativos 
à Lei nº 1038, de 1º de abril de 2016, que 
dispõe sobre parâmetros para a remissão, 
renegociação e parcelamento de dívidas 
resultantes de operações de créditos 
contratados junto ao extinto Banco do 
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ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA
ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA QUADRINGENTÉSIMA 
NONAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
QUINQUAGÉSIMO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA 
SÉTIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE RORAIMA.
Às nove horas do dia três de maio de dois mil e dezesseis, no Plenário 
desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima quadringentésima 
nonagésima sétima Sessão Ordinária do quinquagésimo primeiro 
período legislativo da sétima legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado de Roraima. Havendo quórum regimental, sob a proteção de 
Deus e em nome do povo roraimense, o Senhor Presidente, Deputado 
Jalser Renier, declarou aberta a Sessão e solicitou ao Senhor 
Segundo-Secretário, Deputado Izaias Maia, a leitura da Ata da Sessão 
anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Em seguida, solicitou ao 
Senhor Primeiro-Secretário, Deputado Naldo da Loteria, proceder à 
leitura do Expediente. RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO: 
Mensagem Governamental nº 019, de 29/04/16, encaminhando, para 
apreciação, Projeto de Lei que “institui o auxílio-alimentação para os 
Agentes Penitenciários do Estado de Roraima e dá outras providências”. 
RECEBIDO DOS DEPUTADOS: Projeto de Lei s/nº, de 26/04/16, 
do Deputado Gabriel Picanço, que “dispõe sobre a realização de “teste 
da linguinha” em recém-nascidos no Estado de Roraima, e dá outras 
providências”; Projeto de Lei s/nº, de 26/04/16, do Deputado Gabriel 
Picanço, que “institui a “Semana de Valorização da Cultura 
Roraimense”, cria o prêmio “Cultura Roraimeira” e dá outras 
providências”; Projeto de Lei s/nº, de 28/04/16, do Deputado Brito 
Bezerra, que “institui a Política Estadual de Incentivo à geração e 
aproveitamento da energia solar e eólica, e dá outras providências”; 
Projeto de Lei s/nº, de 02/05/16, do Deputado Gabriel Picanço, que 
“dispõe sobre cessão e a utilização de áreas urbanas ociosas de 
domínio do Estado para pequenos cultivos, e dá outras providências”; 
Indicação s/nº, de 27/04/16, do Deputado Brito Bezerra ao Governo do 
Estado, para a eletrificação rural da Vicinal 04, no perímetro dos 15 
quilômetros iniciais, Região do Taboca, município de Cantá-RR; 
Indicação s/nº, de 27/04/16, do Deputado Chicão da Silveira ao 
Secretário de Estado da Infraestrutura, para a conclusão da obra de 
reforma do Clube do Trabalhador, no Bairro Jóquei Clube, cidade de 
Boa Vista; Indicação s/nº, de 02/05/16, do Deputado Brito Bezerra ao 
Governo do Estado, para a construção de 01 (uma) quadra poliesportiva 
coberta na Escola Estadual Professor Vidal da Penha Ferreira, Vila 
Entre Rios, município de Caroebe; Indicação s/nº, de 02/05/16, do 
Deputado Naldo da Loteria ao Governo do Estado, para a recuperação 
de 04 pontes parcialmente destruídas na estrada que segue para a 
comunidade do Mutum, indo pela Vicinal da Pedra Branca, município 
do Uiramutã; Indicação s/nº, de 02/05/16, do Deputado Naldo da 
Loteria ao Governo do Estado, para a recuperação de 04 pontes 
parcialmente destruídas na Vicinal do Flexal, município do Uiramutã; 
Memorando nº 073, de 02/05/16, da Deputada Lenir Rodrigues, 
comunicando sua ausência nas Sessões Ordinárias dos dias 3, 4 e 5 de 
maio de 2016; Requerimento s/nº, de 19/04/16, da Comissão de 
Administração, Segurança e Serviços Públicos, solicitando a 
antecipação da Audiência Pública sobre a Segurança Pública e o 
Sistema Prisional do Estado, para o dia 17/05/16, às 15h, no Plenário 
desta Casa Legislativa; e Requerimento s/nº de 03/05/16, da Comissão 
Especial Interna criada pela Resolução nº 035/15 e alterada pela 
Resolução nº 004/16, solicitando prorrogação de prazo de 
funcionamento por igual período. DIVERSOS: Ofício nº 018, de 
27/04/16, da Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual – 
Diretora do Fórum, agradecendo a honra de ser agraciada com a 
Medalha da Ordem ao Mérito Legislativo e parabenizando esta Casa 
de Leis pelos 25 anos de instalação; Ofício nº 754, de 27/04/16, da 
Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, em resposta ao OF./
DACPL/S.L./PRES Nº 021/2016, encaminhando Memorando nº 
164/2016/DEIT/SEINF, para conhecimento e demais providências; 
Ofício nº 55, de 14/03/16, da Secretaria de Estado do Planejamento e 
Desenvolvimento - SEPLAN, informando a celebração de Convênio 
de Concessão de Estágio nº 01/16 – GER/SETRABES/
UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP; Comunicados nº AL156941 e 
AL156942/2015, de 17/03/2016, informando liberação de recursos 
financeiros; Carta s/nº, de 15/03/2016, do Conselho Indígena de 
Roraima, apresentando as reivindicações discutidas na 45ª Assembleia 
Geral dos Povos Indígenas, realizada nos dias 11 a 14 de março deste 
ano, na Terra Indígena Raposa Serra do Sol; Memorando nº 108, de 
29/04/16, da ESCOLEGIS, encaminhando os ofícios nº 005/15-C.I.T.C 

MUNICIPIO DE CAROEBE.

JUSTIFICATIVA
A atividade física é de suma importância para um 

desenvolvimento mais saudável, tanto físico como psíquico das crianças 
e adolescentes. O não envolvimento com o esporte pode levar muitas 
crianças, jovens e adolescentes à marginalização.

A Vila Entre Rios, localizada no município de Caroebe carece 
de opções de lazer, esporte, entretenimento e cultura. A implantação de 
uma quadra poliesportiva coberta na única escola deste município é uma 
reivindicação clamante de 300 (trezentos) alunos daquela comunidade. 
Conforme abaixo-assinado em anexo.

Com uma quadra poliesportiva coberta, os alunos poderão 
realizar suas atividades físicas, mesmo em dias chuvosos como em dias 
ensolarados, ficando todos protegidos.

Ressalta-se, que o esporte e o lazer são direitos individuais e 
coletivos constitucionalmente assegurados, cabendo ao Poder Público 
propiciar as condições materiais suficientes para a efetivação dessas 
garantias, incumbindo-lhe, ainda, a obrigação de privilegiar as camadas 
sociais mais carentes.

Pelo exposto, solicito mui respeitosamente que a presente 
Indicação seja atendida.

Sala das Sessões, 02 de Maio de 2016.
BRITO BEZERRA                                              

DEPUTADO ESTADUAL
== REPUBLICAÇÃO POR ERRO DE MATERIAL ==  

INDICAÇÃO Nº  129/16
O parlamentar que esta subscreve amparado no art. 202 do 

Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento a Excelentíssima 
Senhora Governadora do Estado a seguinte Indicação: 
 RECUPERAÇÃO DE 04 PONTES PARCIALMENTE 
DESTRUIDAS NA ESTRADA QUE SEGUE PARA A COMUNIDADE 
DO MUTUM, INDO PELA VICINAL DA PEDRA BRANCA,  
MUNICÍPIO DO UIRAMUTÃ, AS RESPECTIVAS PONTES SÃO: 
1ª PONTE DO BURRO; 2ª PONTE DO CORRE LISO; 3ª PONTE 
IGARAPÉ DA ABELHA; 4ª PONTE AGUA SUJA.

JUSTIFICATIVA 
A recuperação dessas pontes é de extrema necessidade, pois 

as mesmas se encontram destruídas, prejudicando a trafegabilidade 
dos moradores, produtores, o ônibus que faz a linha para a comunidade 
e o transporte escolar, pois os alunos estão sem frequentar as aulas, 
Vale salientar que, com a chegada do inverno, não será mais possível à 
locomoção que estavam fazendo, ficando totalmente interditado, com os 
igarapé cheio. Diante disso, pedimos urgência nessa Indicação.  

E assim, ficamos no aguardo de medidas visando o atendimento 
a esta indicação.

Sala das Sessões, 02 de maio de 2016.
NALDO DA LOTERIA

Deputado Estadual

== REPUBLICAÇÃO POR ERRO DE MATERIAL ==  
INDICAÇÃO Nº 130/16

O parlamentar que esta subscreve, amparado no art. 202 do 
Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento a Excelentíssima 
Senhora Governadora do Estado a seguinte Indicação:
 RECUPERAÇÃO DE 04 PONTES PARCIALMENTE 
DESTRUIDAS NA VICINAL DO FLEXAL, MUNICÍPIO DO 
UIRAMUTÃ, AS RESPECTIVAS PONTES SÃO: 1ª PONTE 
IGARAPÉ DA LAJE PROXIMO AO BANHO DO PAIUÁ; 2ª PONTE 
DO JOÃO CHORÃO; 3ª PONTE DO ELINS; 4ª PONTE DO PARUÊ.

JUSTIFICATIVA
             A recuperação dessas pontes é de extrema necessidade, pois 
as mesmas se encontram destruídas, prejudicando a trafegabilidade dos 
moradores, produtores, ônibus que faz a linha para a comunidade, o carro da 
saúde SESAI, que faz a remoção dos pacientes e o transporte escolar, pois 
os alunos estão sem frequentar as aulas, vale salientar que, com a chegada 
do inverno, não será mais possível transitar, ficando totalmente interditado 
com os igarapés cheios, pois 2 pontes caíram neste final de semana. Diante 
disso, pedimos urgência nessa indicação.
             E assim, ficamos no aguardo de medidas visando o atendimento a 
esta indicação.

Sala das Sessões, 02 de maio de 2016.
 NALDO DA LOTERIA

Deputado Estadual
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Suely Campos, convidou todos para o lançamento, no Palácio Nenen 
Macagi, do programa de desenvolvimento sustentável e geração de 
renda “PROGREDIR”. Em continuidade, o Senhor Presidente Jalser 
Renier parabenizou a servidora Marilin Fernandes pela passagem de 
seu aniversário e, em homenagem ao Dia do Taquígrafo, destacou a 
importância do trabalho do setor de taquigrafia. Após, informou que, 
em reunião com os servidores efetivos da Assembleia Legislativa, 
ficou acordado a efetivação das progressões deles, destacando que 
todo o trâmite fora feito dentro de parecer técnico do Tribunal de 
Contas do Estado. E, não havendo mais nada a tratar, deu por encerrada 
a presente Sessão e convocou outra para o dia 4 de maio, à hora 
regimental. Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Ângela A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chicão da 
Silveira, Chico Guerra, Chico Mozart, Coronel Chagas, 
Evangelista Siqueira, George Melo, Izaías Maia, Jalser Renier, 
Jânio Xingú, Marcelo Cabral, Masamy Eda, Mecias de Jesus, 
Naldo da Loteria, Odilon Filho, Soldado Sampaio e Zé Galeto.
Aprovada em: 04/05/2016

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2490ª SESSÃO, EM 12 DE ABRIL DE 2016.

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

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER.
 Às nove horas do dia doze de abril de dois mil e dezesseis, 
no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
quadringentésima nonagésima Sessão Ordinária do quinquagésimo 
primeiro Período Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Jalser Renier– Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à verificação de quórum. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria - Senhor 
Presidente, há quórum para abertura dos trabalhos.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a presente Sessão. 
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário que proceda à 
leitura da Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Izaías Maia– Lida a Ata.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão a Ata da 
Sessão anterior. 
 Não havendo nenhum Deputado que queira discutir. Coloco 
em votação a Ata da Sessão anterior.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão Anterior, com retificação.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
leitura do Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO:
 Mensagem Governamental nº 016, de 31/03/16, que indica 
o nome do Senhor Rogério Martins Campos, para exercer o cargo 
de Presidente da Fundação de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-
FEMARH/RR. 
 Mensagem Governamental nº 17, de 31/03/16, 
encaminhando para apreciação Projeto de Lei que “altera dispositivos 
da Lei n.º 1031, de 21 de janeiro de 2016”. 
 Ofício nº 390, de 31/03/16, do Secretário-Chefe da Casa 
Civil, solicitando a retirada da Mensagem Governamental nº 11, de 30 
de março de 2016.
 Ofício nº 561, de 01/04/16, do Secretário-Chefe da Casa 
Civil, encaminhando, em anexo, cópia da republicação da Lei nº 1031, 
de 21 de janeiro de 2016.
 Ofício nº 07, de 07/04/16, da Secretária-Chefe Adjunta da 
Casa Civil, solicitando que sejam remetidas, no prazo improrrogável 
de 30 (trinta) dias, informações acerca dos servidores mencionados no 
Mandado de Intimação supracitado para posterior resposta da Senhora 
Governadora ao TCE/RR. 
 Ofício nº 595, de 07/04/16, do Secretário-Chefe da Casa 
Civil, encaminhando, em anexo, cópia da republicação da Lei nº 1030, 
de 21 de janeiro de 2016. 
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS:
 Indicação s/nº, de 31/03/16, do Deputado Evangelista 
Siqueira ao Governo do Estado, para construção/recuperação de 
uma ponte sobre o igarapé Tentativa, na Vicinal 30 do Projeto de 
Assentamento Muriru, município de Rorainópolis. 

e 019/16-E.M.I.P.I, emitidos pela Comunidade Indígena Três Corações 
e Escola Municipal Indígena Princesa Isabel, solicitando apoio para a 
gravação de CD E DVD do Coral composto por alunos indígenas; 
Memorando circular nº 005/16, da ESCOLEGIS, informando que a 
Escola do Legislativo promoverá, no dia 4 de maio, às 16h, no 
Plenarinho desta Casa, uma oficina de automaquiagem organizacional 
com a Maquiadora Patrícia Pelegrini. GRANDE EXPEDIENTE: O 
Senhor Deputado Brito Bezerra iniciou informando que, às dezesseis 
horas e trinta minutos, a Governadora Suely Campos fará o lançamento 
do projeto “Progredir”, que dispõe sobre metas para os segmentos do 
Estado, em especial o setor produtivo. Continuando, falou da 
importância de se buscar mecanismos para desenvolver o Estado com 
energia confiável, fator indispensável ao desenvolvimento. 
Prosseguindo, apresentou projeto de lei que institui a política estadual 
de incentivos à geração e aproveitamento da energia solar e eólica, 
para o que pediu apoio aos seus Pares. Segundo o Parlamentar, o 
linhão de Tucuruí só será concluído em 2018, mas não impede que 
Roraima invista em fontes alternativas de energia, cuja produção 
necessita de regulamentação do Poder Legislativo. Para finalizar, 
reforçou o pedido de apoio para análise e aprovação do referido 
projeto. O Senhor Deputado Jânio Xingú, inicialmente, solicitou que 
seu projeto sobre mandato classista esteja na Ordem do Dia da próxima 
Sessão e explicou a importância da matéria. . Em seguida, reportando-
se ao Sindicato dos Agentes Penitenciários, destacou que o Secretário 
de Justiça e Cidadania informou àqueles servidores que a governadora 
irá encaminhar a esta Casa o projeto que trata do auxílio alimentação 
da classe, destacando que, até o momento, o projeto ainda não chegou 
nesta Casa e os agentes iludidos com a promessa do Secretário, estão 
ansiosos aguardando a aprovação do benefício. Criticou ainda o 
Governo do Estado, que, segundo o Parlamentar, não está agindo 
como se esperava, pois o desgoverno estaria imperando em Roraima. 
Continuando, solicitou que o Senhor Presidente coloque em pauta o 
nome dos indicados a presidente de autarquias, ao mesmo tempo em 
que informou que protocolará uma PEC para que aqueles nomes 
recusados pela Casa fiquem impedidos de assumir cargo, por período 
de quatro anos, na instituição para cuja presidência tenham sido 
indicados. Prosseguindo, concordou com a importância do projeto do 
Deputado Brito Bezerra sobre energia alternativa, porém considera 
mais necessário investir de imediato na saúde e oferecer uma melhor 
qualidade de vida ao povo de Roraima. Para finalizar, disse ter sido 
procurado por servidora comissionada que afirma receber somente 
metade da sua gratificação, fato que, se confirmado, irá averiguar 
juntamente com dos Senhores Deputados. ORDEM DO DIA: O 
Senhor Presidente Coronel Chagas anunciou, para pauta da Ordem do 
Dia, discussão e votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
Complementar nº 08/15, que “dispõe sobre a alteração da Lei 
Complementar nº 198, de 3 de agosto de 2012, sobre a reestruturação 
do Programa Bolsa de Estudo Universitária, de que trata o art. 151, 
parágrafo único, da constituição de Roraima, e dá outras providências”, 
de autoria do Deputado Chico Mozart e discussão e votação, em turno 
único, do Projeto de Lei nº 038/15, que “dispõe sobre a realização em 
crianças de exame para detectar deficiência auditiva e dá outras 
providências”, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues; e do Projeto 
de Lei nº 065/15, que “dispõe sobre o reconhecimento como 
manifestação cultural da música e dos eventos gospel no estado de 
Roraima e dá outras providências”, de autoria da Deputada Aurelina 
de Medeiros. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente retirou de 
pauta os Projetos de Lei nº 08/15 e 038/15 devido aos autores não 
estarem presentes. Assim, solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário 
proceder à leitura do Projeto de Lei nº 065/15, que, colocado em 
discussão e votação em turno único, foi aprovado por 16 votos “sim”, 
nenhum “não” e nenhuma abstenção. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
O Senhor Deputado Chicão da Silveira usou do expediente 
parabenizar a Taquigrafia da Assembleia Legislativa pelo Dia Nacional 
do Taquígrafo. Em seguida, parabenizou a taquígrafa Marilin 
Fernandes pelo aniversário. Após, convidou os membros da Comissão 
de Defesa dos Direitos da Família, da Mulher, da Criança, do 
Adolescente, do Idoso e de Ação Social para reunião após a Sessão. O 
Senhor Deputado Evangelista Siqueira também parabenizou o setor 
de taquigrafia e ressaltou o excelente serviço deste setor e sua 
importância para a Assembleia Legislativa. Então convidou os 
membros da Comissão de Educação, Saúde, Cultura e Desporto para 
reunião na sala de reuniões, ao término da Sessão, para ouvirem o 
Presidente do Conselho Regional de Enfermagem. O Senhor Deputado 
Soldado Sampaio informou que a Audiência Pública prevista para os 
dias 4 e 5 de maio fora cancelada e que será remarcada para data 
posterior. O Senhor Deputado Brito Bezerra, em nome da Governadora 
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 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos 
para o Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da loteria procede à 
chamada.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas – Senhor Presidente, 
Senhores Deputados, servidores desta Casa, imprensa, todos que nos 
acompanham através do sinal TV Assembleia, o nosso cordial bom 
dia.
 O que me traz a esta Tribuna é um assunto que vem 
repercutindo na Câmara dos Deputados Federal e em consequência 
em todos os Estados, em razão de um Projeto de Lei Complementar 
encaminhado à Câmara Federal com o pedido de regime de urgência, 
que tem por finalidade estabelecer o plano de auxílio aos Estados e 
ao Distrito Federal, e medidas de estímulo ao equilíbrio fiscal, ou 
seja, os Estados que estão com problemas para pagamento de dívidas 
contraídas na União e com os órgãos e bancos públicos, esse projeto 
prever a possibilidade dos Estados renegociarem, re-parcelarem o 
pagamento de suas dívidas.Esse Projeto de Lei Complementar vem 
para estabelecer critérios para que a União possa ajudar os Estados. 
O que estabelece essa ajuda que a União pretende dar aos Estados? 
Diz o artigo 1° o seguinte: “Que a União poderá adotar nos contratos 
de refinanciamento de dívidas celebrados com os Estados e Distrito 
Federal, o prazo adicional até 240 meses para pagamentos das dívidas 
refinanciadas”.
 Diz também que as prestações mensais e consecutivas 
serão com base na tabela price. Estabelece,também, que os efeitos 
financeiros decorrentes do aditamento que se trata esse artigo, serão 
aplicados retroativamente à data de pagamento da primeira prestação. 
Estabelece, também, o Projeto de Lei Complementar que a União 
poderá celebrar os termos aditivos que trata essa Lei Complementar, 
cabendo aos Estados e ao Distrito Federal sancionar e publicar leis 
que determine adoção durante os 24 meses seguintes da assinatura 
dos termos aditivos das seguintes medidas; 1- Não conceder aumento, 
reajustes, vantagens, adequação de remuneração de qualquer título aos 
seus servidores públicos;
 2- Limitar o crescimento das outras despesas correntes;
 3- vedar edições de novas leis ou criação de novos 
programas que concedam ou ampliam incentivos, e benefícios de 
natureza tributária;
 4- Suspender admissão na contratação de pessoal, ou seja, 
as pessoas que já estão concursadas esperando serem admitidas não 
poderão, no prazo de dois anos, tomar posse;
 5- reduzir em 10% a despesa mensal com cargo livre de 
provimento em comparação ao mês de junho de 2014. 
 Além disso, os Estados e o Distrito Federal deverão 
sancionar e publicar leis que estabeleçam normas de finanças públicas 
voltadas para responsabilidade de gestão fiscal com os seguintes 
dispositivos:
 1- Instituição de regime de previdência complementar;
 2- Instituição de monitoramento fiscal contínuo nas contas 
doentes;
 3 – Instituição de critérios para avaliação periódicos dos 
programas e projetos doentes do Estado, com vício a ferir a qualidade, 
eficiência e pertinência da sua manutenção, bem como relação entre 
custos e benefícios nas políticas públicas;
 4 – Elevação das alíquotas de contribuição previdenciária 
dos servidores e patronal do regime próprio de 14% e 28% 
respectivamente, podendo ser implementado gradualmente em até três 
anos;
 5 – Reforma do regime jurídico dos servidores ativos e 
inativos, civis e militares para limitar os benefícios, progressões e 
vantagens estabelecidos pela União;
 Temos ainda nesse malfadado Projeto de Lei Complementar 
um artigo que estabelece que o Estado deve sancionar e publicar leis 
que determinem adoção de:
 1 – Redução de 20% da despesa mensal com cargo e livre 
provimento em comparação a junho de 2014;
 2 – Vedação à contratação de operação de crédito e limitação 
das despesas com publicidades;
 E ainda elencamos mais uma maldade dentro desse Projeto 
de Lei que diz o seguinte: “serão computados como despesas de pessoal 
os contratos de terceirização de mãodeobra ou qualquer espécie de 
contratação de pessoal de forma direta ou indireta, inclusive por 
posto de trabalho substituindo os servidores e empregados públicos, e 

 Indicação s/nº, de 31/03/16, do Deputado Evangelista 
Siqueira ao Governo do Estado, para construção/recuperação de uma 
ponte sobre o igarapé próximo à igreja, na Vicinal 37 do Projeto de 
Assentamento Muriru, município de Rorainópolis. 
 Indicação s/nº, de 31/03/16, do Deputado Evangelista 
Siqueira ao Governo do Estado, para construção/recuperação de uma 
ponte de, aproximadamente, 15 metros de comprimento, sobre o 
igarapé Tentativa, na Vicinal 37 do Projeto de Assentamento Muriru, 
município de Rorainópolis. 
 Indicação s/nº, de 31/03/16, do Deputado Evangelista 
Siqueira ao Governo do Estado, para construção/recuperação de uma 
ponte sobre o igarapé na área de reserva legal da Vicinal 31 do Projeto 
de Assentamento Muriru, município de Rorainópolis. 
 Indicação s/nº, de 31/03/16, do Deputado Evangelista 
Siqueira ao Governo do Estado, para construção/recuperação de duas 
pontes na área da reserva legal da Vicinal 3, município de Rorainópolis, 
localizadas a 800 e 1.500 metros de distância da BR-174. 
 Indicação s/nº, de 31/03/16, do Deputado Soldado Sampaio 
ao Governo do Estado, para homologação e prorrogação do Concurso 
Público nº 010/13, sob o Edital n° 01/13, publicado no DOE nº 
2145, de 24/10/13, bem como convocação dos 13 (treze) candidatos 
remanescentes para provimento de vagas ao Cargo de Soldado Músico 
PM 2ª Classe do Quadro de Praças Músicos Policial Militar (QPMPM). 
 Memorando nº 07, de 31/03/16, da Deputada Ângela 
Águida Portella, justificando sua ausência na sessão plenária do dia 
31 de março do corrente ano.
 Memorando nº 014, de 31/03/16, do Deputado Marcelo 
Cabral, justificando sua ausência na sessão plenária do dia 31 de 
março do corrente ano. 
 Ofício nº 06, de 30/03/16, da Comissão de Educação, 
Cultura, Desportos e Saúde, informando realização, no dia 13 de abril 
do corrente, às 14h30min, Audiência Públicasolicitada pelo Senhor 
Paulo Bastos Linhares - Secretário Adjunto de Estado da Saúde. 
 Requerimento nº 01, de 30/03/16, do Deputado Jânio 
Xingú, requerendo que seja encaminhado pedido de informação sobre 
o suposto massacre de mineiros brasileiros na Venezuela. 
 DIVERSOS:
 Memorando nº 088, de 11/04/16, da Escola do Legislativo 
- ESCOLEGIS, informando que, nos dias 18 e 19 de abril, acontecerá, 
no Plenarinho desta Casa Legislativa, a “Semana dos Povos Indígenas 
de Roraima”. 
 Ofício nº 2784, de 18/02/16, do Ministério da Defesa - 
Departamento do Programa Calha Norte – DPCN, encaminhando o 
Termo de Convênio nº 017/DPCN/2016, celebrado entre este Governo 
e o Ministério da Defesa, no âmbito do Departamento do Programa 
Calha do Norte. 
 Ofício nº 2287, de 18/02/16, do Ministério da Defesa - 
Departamento do Programa Calha Norte – DPCN, encaminhando o 
Termo do Convênio nº 349/DPCN/2016 celebrado entre este Governo 
e o Ministério da Defesa, no âmbito do Departamento do Programa 
Calha do Norte. 
 Ofício nº 38, de 30/03/16, do Conselho Estadual dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, solicitando que sejam encaminhadas as 
Leis Estaduais que existem no Estado, na área de defesa dos direitos 
da pessoa com deficiência. 
 Ofício nº 101, de 30/03/16, da Procuradoria-Geral do Estado, 
solicitando informações sobre os fatos alegados pelo Ministério 
Público na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0000.16.000395-0.
 Ofício nº 012, de 31/03/16, do Sindicato dos Servidores do 
Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do 
Estado, solicitando reunião com membros da diretoria deste sindicato 
e comissão de servidores da ALE. 
 Ofício nº 074, de 04/04/16, da Secretaria de Estado do 
Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN, informando que 
foi celebrado o Termo de Cooperação Técnica nº 01/16, entre o 
Governo do Estado e a Companhia de Desenvolvimento de Roraima/
CODESAIMA.
 Ofício nº 075, de 06/04/16, da Secretaria de Estado do 
Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN, informando que foi 
celebrado o Convênio de Concessão de Estágio n° 02/16 SETRABES/
Sociedade Estácio Atual da Amazônia LTDA, no curso de Bacharelado 
em Serviço Social. 
 Carta Circular nº 3, de 31/03/16, da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, convidando para participar 
da Reunião Extraordinária do Fórum de Agricultura Familiar de 
Caracaraí.
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 Nós queremos finalizar e dizer que aqui na Assembleia 
estaremos atentos a isso, e desde já vamos conversar com todos os 
colegas aqui desse parlamento e toda bancada federal pedindo um 
posicionamento desde já ao Projeto de Lei Complementar 257. Muito 
obrigado e que Deus nos ajude nessa caminhada.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Antes de chamar o 
próximo orador, gostaria de comunicar aos Senhores Deputados que 
existe aqui nesta Casa um Projeto de Lei que trata das leis das terras 
que é um anseio de muito tempo de vários segmentos da sociedade, e 
que foi pedido visto, na Comissão de Terras, presidida pelo Deputado 
Mecias de Jesus, pelo Deputado Masamy Eda. Pelo Regimento 
Interno desta Casa, artigo 67, o prazo legal é de cinco dias úteis, e 
o prazo já venceu. Gostaria de pedir ao Departamento Técnico desta 
Casa que encaminhasse à Comissão de Terras, para que possamos, 
em Comissão, apreciar o objeto da discussão, que é a regularização 
daquelas propriedades urbanas, e em seguida levar ao conhecimento 
do Plenário. Deputado Mecias, Vossa Excelência, tem toda autonomia 
para discutir e pedir o Projeto de Lei do Deputado Masamy, que já 
exauriu o tempo, para que possamos evoluir e levar ao conhecimento 
da Comissão, para que possamos aprovar em Comissão e depois 
discutirmos em Plenário.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus pede Questão de 
Ordem - Senhor Presidente, gostaria que a Secretaria Legislativa 
encaminhasse o Projeto para a Comissão de Terras, para ouvirmos 
os movimentos sociais e em seguida fazer as sugestões que eles têm 
e votar na Comissão, depois encaminhar para Vossa Excelência para 
votação em Plenário.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – O Projeto está em 
Comissão em conjunto, com o pedido de vista do Deputado Masamy, 
que exauriu. Por essa razão, peço que retorne à Comissão de Terras 
acatando o requerimento de Vossa Excelência.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, servidores desta Casa, cidadãos que 
acompanham a Sessão nesta manhã, através do sinal da TV Assembleia.
 Senhor Presidente, fui filiado ao PT na década de 90, lá no 
meu Estado do Maranhão. Ao vir para Roraima, filiei-me ao PCdoB.
 Aproveitado a deixa, Senhor Presidente, quero fazer uma 
fala hoje, não na defesa do PT, mas na defesa da democracia, na 
defesa do Estado de Roraima, na defesa de um país justo, um país que 
procura corrigir as injustiças sociais acumuladas nesses cinco séculos 
de existência do nosso país. Senhor Presidente, Senhores Deputados, 
vivemos um momento tenso no país. Talvez, depois do processo de 
democratização, seja hoje o momento mais tenso que nós vivemos, com 
ameaça clara ao processo democrático. Estou me referindo ao processo 
de impeachment que tramita no Congresso contra a Presidente Dilma. 
Nesse sentido, Senhor Presidente, nós do PCdoB, com os 94 anos de 
existência desse partido nesse país, que passamos em dificuldades 
por vários momentos históricos, do Estado Novo ao golpe militar. 
Guerra do Araguaia, mas estava lá o PCdoB sempre se posicionando 
e defendendo a democracia. Não tem regime melhor neste país e no 
mundo que não seja a democracia. Eu vejo um ou outro cidadão, e até 
lideranças avocando, dizendo que está com saudade do regime militar. 
Não sabem o que estão falando, não tem noção o que está falando, 
essa é a realidade! Hoje o cidadão discorda do Presidente, critica o 
Governador, critica Deputados, se posiciona de forma pública. Isso 
é democracia. Agora, o que está sendo colocado no jogo hoje é uma 
ameaça concreta a esse processo democrático do qual a Presidente 
Dilma foi eleita por maioria absoluta do povo brasileiro que foi às 
urnas. Hoje vivemos um processo de um golpe contra a democracia 
pelo fato de até o presente momento não ter nenhum indício de crime 
cometido pela Presidente Dilma. Deputado Xingú, a Presidente Dilma 
pode até ser cassada, talvez pela impopularidade hoje, talvez seja 
isso que não está agradando ao povo brasileiro. Agora, se isso virar 
regra, Deputado Chicão, a impopularidade vai cassar a classe política. 
Nós vamos cassar a Presidente Dilma, vamos cassar a maioria dos 
governadores do país, os prefeitos do nosso Estado e do País, inclusive, 
nós, Deputados, seremos cassados, porque a nossa popularidade, nas 
pesquisas, está lá em baixo, sempre foi assim. A população quer uma 
mudança de postura da classe política. Eu estou me posicionando aqui 
e defendo e nosso partido tem se posicionado claramente, que haja 
uma apuração de fato, que seja investigado doa quem doer. É papel 
da Justiça e da Polícia Federal, que nunca teve autonomia como está 
tendo hoje, em outros governos, para investigar, apurar, indiciar. Está 
de parabéns a Polícia Federal, Ministério Público, Justiça brasileira, 
agora o que não podemos aceitar é esse jogo midiático, os meios de 
comunicação e um certo segmento da nossa população, que veem seus 

valores repassado para organização de sociedade civil.
 Será também considerada despesa com pessoal agregada 
com cada órgão do poder o total das despesas com inativos e 
pensionistas dos poderes ou órgão, ou seja, esse último item estabelece 
que as contratações e terceirização de mão de obra passarão a ser 
computadas dentro do limite de gasto com o pessoal, e hoje nosso 
Estado e poderes já estão dentro do limite. A partir do momento que 
essas contratações de empresas terceirizadas na área da saúde e outras 
áreas do Estado forem computadas dentro do limite do percentual de 
gasto de pessoal, centenas, milhares de pessoas deverão ser demitidas 
do serviço público.
 Esse Projeto de Lei Complementar 257, que tramita na 
Câmara dos Deputados em regime de urgência, em outras palavras, 
estabelece que aqueles Estados que pretenderem refinanciar suas 
dívidas com prazo maiores ou com outros indexadores deverão 
adotar uma série de medidas de contenção de gastos. Entre essas 
medidas, destacam-se aquelas que retiram os direitos dos servidores 
públicos estaduais que foram conquistados ao longo de décadas. O 
objetivo é fazer condicionar com que os governadores, durante dois 
anos, não concedam nenhum aumento salarial não realizem nenhuma 
promoção vertical e horizontal dos servidores públicos, não realizem 
concursos nem admissão de concursados; aumentem a contribuição 
previdenciária de 11 para 14%, realizem a mudança do regime jurídico 
previdenciário dos militares e acabem com a licença premio e outros 
direitos. 
 Além desses exemplos, existem outras maldades específicas 
para os servidores militares: aumentar o tempo de serviço, afetando 
assim a passagem para a reserva remunerada; acaba com o posto de 
graduação imediata; impõe aos militares todas as condições aplicáveis 
aos servidores públicos da União. Mantendo todas as obrigações da 
investidura militar sem benefícios próprios.
 Ora, os militares são uma categoria especial de servidores 
com uma série de requisitos para sua investidura. Nós os militares, 
por exemplo, não temos o direito ao FGTS, à greve, sindicalização, 
filiação partido político, adicional noturno, auxílio periculosidade, 
hora extra, uma série de direitos que não são garantidos aos servidores 
civis não são permitidos aos servidores militares.
 Por exemplo, um militar que se formar em Direito e fizer 
o exame da Ordem dos Advogados não poderá exercer advocacia 
porque ele é militar. Então, querem tirar uma série de direitos dos 
servidores, que é o que torna uma categoria especial e não se pode 
negar o cumprimento de ordem e execução de jornada de seu serviço, 
mas não querem dar os mesmos direitos dos outros servidores.
 Estamos trazendo hoje essa notícia para alertar os Senhores 
Deputados e os servidores públicos do Estado de Roraima o que 
está acontecendo lá na Câmara dos Deputados. Querem condicionar 
o governo do Estado para que ele possa renegociar suas dívidas 
a uma série de condições que são prejudiciais muitas delas aos 
servidores públicos. Não foi o servidor público o responsável pelo 
endividamento do Estado e em nenhum dos Estados brasileiros. O 
responsável pelo endividamento é a má gestão dos governantes que 
por aí passaram. Não queiram colocar para os servidores públicos 
pagarem essa dívida. Há muitas maneiras de resolver a questão do 
reequilíbrio fiscal dos estados, agora, retirar direitos dos servidores 
públicos nós não vamos admitir. Quero levar essa mensagem a todas 
as associações, sindicatos de servidores públicos de Roraima, para que 
fiquem atentos, se mobilizem, compareçam, visitem suas bases, vão 
à sua liderança política não só aqui na Assembleia, mas à bancada 
federal, para que eles não permitam que façam isso lá na Câmara 
dos Deputados. Vamos cobrar dos Deputados Federais uma luta sim, 
pelo reequilíbrio, pelas contas públicas dos Estados, mas sem que os 
servidores públicos venham pagar essa dívida, retirando os direitos 
dos servidores públicos. Eu clamo para que os Deputados desta Casa 
também estejam atentos a isso, porque não vai bastar, Deputada 
Aurelina, o Congresso Nacional aprovar essa lei, porque os Estados 
também deverão sancionar e publicar leis. Isso quer dizer que o Estado 
vai ter que mexer na legislação em vigor, que trata das carreiras da 
educação, segurança pública, saúde, e dizer: olha você, tinha direito 
a uma promoção agora no final de ano, agora não vai ter mais; você 
tinha direito a uma melhoria salarial, agora não vai ter mais; você 
sabe aquele quinquênio que era adicionado, você não tem mais direito 
a isso. Então, nós Deputados Estaduais, vamos ter responsabilidade 
muito grande, quando o Executivo quiser renegociar suas dívidas e 
encaminhar para cá esses projetos de lei. Nós não vamos admitir que 
o servidor público venha pagar a conta do Estado. O servidor público 
não é responsável por isso.
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Quero me solidarizar aos Deputados Remídio e Hiran que estão 
sofrendo ameaças. Hoje saíram várias postagens contra o Deputado 
Remídio. Também a favor do impeachment e contra. Muita gente que 
está levantando essa bandeira não tem moral para sequer reclamar do 
seu filho, ou de uma criança que cometeu um delito; agora vem ser 
o paladino da moral no Estado de Roraima. Nós temos que construir 
um caminho, nós queremos o bem deste país. Temos que convergir 
para o entendimento, recuperar a nossa economia, criar um ambiente 
favorável, e aguardar 2018. Aí sim, se quiserem colocar o Aécio 
que coloquem através do voto direto. Pode ser o Serra, o Jucá, mas 
não podemos concordar com esse golpe que está sendo instalado em 
Roraima. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Chicão da Silveira– 
Primeiramente, quero agradecer o aparte e cumprimentar Vossa 
Excelência pela coragem, valentia e determinação em defesa da 
democracia brasileira. Hoje os clamores, a indignação da sociedade, 
a imprensa manipula! Eu tenho 30 anos de vida pública. O golpe de 
64, quem foi o responsável por ele foi a imprensa! Execraram, e veja o 
preço que o povo brasileiro pagou pelo regime da ditadura militar, igual 
Vossa Excelência citou, dos piores regimes do mundo. A democracia é 
a melhor, é o direito de expressão, de liberdade. Agora, diante de uma 
indignação, muitas das vezes de pessoas menos informados, nós não 
podemos violar, não podemos tomar a força, por vontade de partidos 
políticos, um mandato que foi outorgado pelo povo brasileiro. Nada foi 
provado nas denúncias contra a Presidente Dilma. Eu nunca votei no 
PT, nunca estive perto do PT, mas a verdade tem que ser dita perante 
a imprensa e a opinião pública: hoje eu tenho uma admiração muito 
grande pela Presidente Dilma, pelos menos favorecidos que viviam 
na pobreza, e hoje têm uma casa para morar e condições de dar uma 
vida digna aos seus filhos. Senão fossem os programas com tamanha 
responsabilidade social, tinha mais de 40 milhões de brasileiros à 
margem da sociedade. Então, nós não podemos jamais atender a 
acordos políticos, ou a vontade de alguns partidos. O meu primeiro 
mandato foi atribuído pelo MDB. Toda ideologia partidária é chegar 
ao topo do poder, não importa de que maneira, quer seja atropelando 
ou pisando na cabeça de outros, e nós não podemos deixar que isso 
aconteça. Eu quero me associar a Vossa Excelência, bem como aos 
Deputados, Édio Vieira e Hiran Gonçalves. Aí de nós se não fosse à 
vontade do Governo Federal em atender o Estado de Roraima! Nós 
viveríamos em uma situação muito mais difícil do que vivemos hoje. 
Então, parabéns a Vossa Excelência e muito obrigado pelo aparte. 
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Eu não estou 
querendo generalizar. Sei que existem pessoas que cometeram atos 
ilícitos no PT, assim como no PMDB, mas existem pessoas sérias 
dentro desses partidos também. Temos o exemplo do nosso colega, 
Deputado Jorge Everton, que é do PMDB. Quero fazer referência 
ao bom PMDB, ao PMDB do Ulisses Guimarães, Roberto Requião,  
Pedro Simon, do Velho Tancredo Neves, que morreu para chegarmos a 
esse processo de democracia. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jânio Xingú – Eu 
quero aqui dizer a Vossa Excelência que sou contra a cassação de 
mandato. Acho que o mandato tem que ser preservado e levado até 
o final por quem o ganhou, mas o nome do impeachment que está 
acontecendo no Brasil chama-se desprezo. Ontem eu vi um Deputado 
Federal de quatro mandatos dizer que nunca conseguiu uma audiência 
com a Presidente da República, e agora ela tá ligando pessoalmente 
para ele. Esse é o exemplo para qualquer Executivo, o Executivo 
que despreza o Poder Legislativo, como acontece em Roraima. 
Agora a Dilma se encontra em uma situação em que ela precisa falar 
pessoalmente com todos e os Deputados não querem, aquilo que ela 
deveria ter feito há um ano, que seria uma boa convivência com o 
Congresso Nacional. Isso deixou de ser feito por vaidade ou por 
achar que governa sozinha, ou achar que sabe tudo. Na verdade, não 
sabe! Com relação ao Romero Jucá, ele pode até ter as suas falhas, 
como todos nós temos, mas se fizermos um comparativo do Estado 
com a cidade de Boa Vista, qualquer cidadão roraimense vai chegar à 
conclusão que o município que o Romero ou a Teresa cuida funciona, 
e o Estado não funciona! Quem conhece o Estado de Roraima sabe. 
Não precisa nem ser um intelectual para perceber que, mesmo eu 
não tendo uma boa relação com a Teresa, eu nunca nem falei com 
ela em nenhuma audiência, mas eu entendo que a administração do 
Romero Jucá é o principal, ator de transferência de recursos, e isso 
funciona muito bem. A cidade de Boa Vista não envergonha ninguém. 
Você pode trazer alguém que não envergonha. Quanto ao Romero, ele 
pode ter as suas indiferenças, mas ele é realmente um grande Senador. 
Como acabei de dizer, eu não concordo com cassação. Eu acho que 

interesses contrariados e não admite e não reconhecemos avanços 
sociais que tivemos nas últimas décadas com o Governo Lula e o 
Governo Dilma.São avanços reais e concretos. Nós visualizamos isso 
no dia-a-dia com a sociedade, quando olhamos uma Bolsa Família que 
tirou muita gente da linha da pobreza, quando olhamos um projeto 
chamado “Luz para Todos”, que levou energia de qualidade ao interior 
do nosso Estado e ao Brasil todo, programas sociais como, “Minha 
Casa, Minha Vida”, PRONATEC, FIES, e nos projetos que podemos 
mensurar como conquistas. Há defeito no governo? Há! Nós também 
não compactuamos e não concordamos. Eles têm que ser apurados, seja 
Lula, Renan Calheiros, Eduardo Cunha. Agora, não podemos aceitar 
dois pesos e duas medidas. As denúncias contra o Eduardo Cunha, 
Senhores Deputados, foram feita há quase dois anos, e nunca chegaram 
ao Plenário. Várias manobras foram criadas dentro do Congresso, em 
especial na Câmara, para acobertar Eduardo Cunha no processo de 
impeachment da Dilma, as Sessões estão acontecendo aos sábados e 
domingos para dar celebridade. Globo faz plantão pra dar cobertura. 
Nós temos líderes políticos, inclusive do nosso Estado, o Senador 
Romero Jucá, que esteve em vários momentos no Governo Lula no 
Governo Dilma e em governos anteriores. Ele também é responsável 
pelos acertos e erros que o Governo Federal teve, porém, no momento 
de oportunismo, se apresenta como paladino da moral, salvador da 
pátria, liderando um partido problemático, que é o PMDB, como falou 
a Senadora Gleisi Hoffmann: o PMDB é sócio majoritário do governo, 
nos erros e acertos. Senhoras e Senhores, nada mais e nada menos, 
quem está liderando esse processo é o Presidente da Câmara Eduardo 
Cunha!
 Então, Senhoras e Senhores, quero chamar atenção da 
Excelentíssima Senhora Governadora, das nossa bancada federal e 
estadual, da necessidade de tomarmos um posicionamento na defesa 
da democracia. Hoje é Dilma, amanhã é Suely, depois é o Prefeito 
de Caracaraí, de Rorainópolis e assim vai, e daqui a alguns dias 
poderá ser com a gente. Nós temos regras estabelecidas, as eleições 
acontecem de dois em dois anos. É hora das pessoas que estão 
descontentes com o Governo se posicionarem, e não criarem manobras 
para desrespeitara democracia, que tanto sangue custou, e em um 
momento de oportunismo querer em colocar um Presidente que não 
foi eleito. Em se tratando de Roraima, digo mais, é pior. A queda da 
Dilma significa ascensão do Michel Temer, Renan Calheiros, Cunha e 
Senador Romero Jucá, que comandou isso aqui por muito tempo com 
mão de ferro e nada avançou, e vive iludindo as pessoas deste Estado. 
Quem quiser se enganar que se engane. Eu não me deixo enganar. 
Esta história de quem rouba, mas faz, não compactuo com isso. Se 
o Senador Romero Jucá quisesse resolver os problemas do Estado já 
tinha resolvido, oportunidade teve. Seis anos aliado do Governador 
Anchieta e nada fez, muito pelo contrário. Foi a Presidente Dilma, 
com o aval da Senadora Ângela, que conseguiu liberar o linhão de 
Tucuruí que estava travado há anos. Foi a Presidente Dilma que 
veio aqui e retirou o parque dos lavrados através de um decreto.
Foi a presidente Dilma que providenciou a transferência das terras 
de Roraima, que o presidente Lula fez e o governo do PSDB, com 
o apoio do PMDB local, travou as terras de Roraima, transformou 
o ITERAIMA em uma imobiliária.Nesse sentido, senhores, eu quero 
aqui, mesmo fazendo parte da base do governo, cobrar da nossa 
Governadora Suely que tenha noção, e que nós tenhamos também essa 
compreensão do que está em jogo.Sabemos que com Michel Temer 
na presidência nos teremos aqui um super Jucá, como já tivemos em 
outro momento e nada foi resolvido.Inclusive, senhores e senhoras, 
até para ser candidato nas próximas eleições se tivermos um super 
Jucá vai ser difícil, porque é prática na esfera nacional e muitos foram 
vítimas, chegam lá tomam o partido. Não compactuo e não concordo, 
inclusive entendo que bem mais grave do que isso é o sistema atual. 
Qualquer vereador do interior do Estado, para se eleger, gasta cem, 
duzentos mil. Com a estrutura de campanha e com a prática do nosso 
eleitor, isso tem feito com que o Congresso Nacional, nos dias de hoje, 
50% dos congressistas seja empresário. Em 2002, Deputado Chicão, o 
financiamento privado de empresas foi na ordem de 180 milhões; agora 
em 2014 chegou a mais de cinco bilhões de reais de financiamento por 
parte de empresas. Essas empresas estão sendo denunciadas na lava 
jato. Muitas delas têm bancadas no Congresso muito maior do que 
qualquer segmento, do que a bancada dos sindicalistas ou evangélicas. 
Quem tem uma bancada forte hoje no Congresso Nacional, que 
manipule e direciona o Congresso e permite que haja ações como o 
mensalão são essas bancadas financiadas por grandes empresas com o 
voto do eleitor. Então, eu quero cobrar da classe política de Roraima 
e parabenizar primeiramente o Deputado Édio pelo posicionamento. 
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em 30% nos últimos 25 anos. O crescimento é maior do que a média 
populacional. Para tanto, mais preocupante ainda, para voltar a essa 
reflexão, é a estimativa da Organização Mundial da Saúde, que estima 
que oitocentas mil pessoas se suicidam no planeta a cada ano. Ou seja, 
uma pessoa a cada quarenta segundos tirando sua vida é uma triste 
realidade! Senhoras e Senhores, esta passou a ser a segunda maior 
causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos de idade. Os dados 
avançam a cada ano, e já nos colocou em uma posição de alerta onde 
o suicídio é a maior causa de morte entre os jovens. Ainda se torna 
maior do que as mortes provocadas pelo HIV. Estima-se que o índice 
na faixa etária entre jovens de 15 a 25 anos é de 6,9 casos para uma 
população de cem mil habitantes. O alerta aumenta quando os números 
mostram que Roraima ocupa, nos dados nacionais, o segundo Estado 
brasileiro com maior número de suicídios ao ano, atrás apenas do Rio 
Grande do Sul. Nós somos o segundo Estado em número de suicídio, 
essa realidade é triste! Nós não podemos nos conformar e nem aceitar 
fazer parte desse ranking. É fundamental que se organize uma linha 
de cuidados integrais com a promoção, prevenção, tratamento e 
recuperação em todos os níveis de atenção para garantir o acesso a 
atividades terapêuticas. O suicídio e devastador para a família. Não 
se consegue explicar ou entender tamanha fraqueza consigo mesma. 
Em alguns casos, os sintomas começam com a depressão, grandes 
traumas, porém, na maioria dos casos, não há um motivo aparente para 
o suicídio, e isso faz com que os familiares se culpem pelo ocorrido, e 
o martírio passa a tomar conta da vida das pessoas. Para muitos é um 
motivo de vergonha. Do ponto de vista religioso, como prega alguns 
credos, aquele que se suicida vai para o inferno. Então, isso causa um 
constrangimento muito grande. Hoje o Ministério da Saúde investe nos 
centro de atenção psicossocial que somam em todo o Brasil mais de 
2 mil, com capacidade de mais de quarenta milhões de atendimentos 
por ano, mas é preciso qualificar o atendimento, implantar processos 
de atendimento e uma rede de atenção e intervenção, nos casos de 
tentativas de suicídios, e aprimorar políticas públicas em nível 
estadual. E aí está um desafio nosso junto ao Governo que fazemos 
parte. Precisamos vencer esse mal na sociedade brasileira e, em 
especial, no Estado de Roraima. É um caso de saúde pública e nós 
somos corresponsáveis para buscarmos alternativas para prevenir e 
tirar o nosso Estado desse ranking maldito, da auto morte. 
 A vida precisa ser vivida em plenitude, independente das 
dificuldades que nós encontramos no dia-a-dia. Portanto, conto com o 
apoio dos nobres pares para que nos ajudem a aprovar essa propositura, 
para criar a Semana de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jorge Everton 
– Deputado, Evangelista, eu, inicialmente, quero parabenizar Vossa 
Excelência por ter feito essa propositura da Semana de Valorização 
da Vida. Pode contar com meu apoio, meu voto e minha parceria 
nesse sentido. Eu não sei se Vossa Excelência sabe, mas o Presidente 
Jalser, com a Deputada Lenir, em parceria ao CHAME, estão criando 
o Centro de Valorização da Vida, para atender essas pessoas que 
passam por depressão e que precisam, realmente, do nosso apoio. 
Então, queria aproveitar e também parabenizar o Deputado Jalser e a 
Deputada Lenir por essa atitude, em fazer com que o CHAME atenda 
essas pessoas que, realmente, precisam. O Senhor pode contar com o 
meu apoio e serei seu parceiro nessa causa. Mas, me permita, com todo 
respeito, falar um pouco das primeiras palavras que Vossa Excelência 
deu referente à cassação ou impeachment da Presidente da República. 
Com todo respeito ao seu partido, pois entendo que qualquer partido, 
inclusive o meu, o PMDB, se tiver alguém cometendo crime tem que 
investigar e tem que prender. A sociedade não aguenta mais isso. A 
gente precisa tirar o país a limpo. Precisamos fazer uma assepsia 
geral e o impeachment está fundamentado em crimes praticados pelo 
Governo Federal, crimes comprovados. Seja a pedalada fiscal, seja 
o mensalão, seja o petrolão, nós precisamos dar continuidade a esse 
projeto, o projeto de limpeza social do País, de limpeza política. A 
sociedade não aguenta. Então, eu gostaria de manifestar o meu apoio 
a cada parlamentar que estiver votando pela cassação da Presidente 
Dilma. Não é pelo golpe, pois golpe seria se eles não obedecessem a 
Constituição Federal. Mas a Constituição Federal está sendo respeitada 
e, quando estiver sendo respeitada, não há golpe, tem que ser feito e 
dado segmento. Parabéns pelo seu discurso com relação à semana, 
conte com meu apoio e o senhor está de parabéns. Obrigado!
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira continua – 
Obrigado, Deputado Jorge. Agradeço pela sua fala e dizer que fico 
feliz em saber da propositura e dizer que é mais um motivo para que 
nós trabalhemos e aprovemos o projeto aqui, para que o Governo 
também, acredito que vamos sensibilizá-lo nesse sentido e por que 

todos que tem o seu mandato têm que terminar. Governo ruim tem a 
urna para corrigir, não é cassando. Se eu fosse Deputado Federal, não 
votaria pela cassação da Dilma, esperaria as eleições.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Vossa Excelência 
tem 30 segundos para concluir seu pronunciamento. Já extrapolou o 
tempo. 
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio continua. – Peço 
desculpa aos colegas em não poder ceder o aparte em virtude do 
tempo.  Só para concluir. Para mim o Senador Romero Jucá é o mesmo 
Senador que foi aliado em primeiro momento do Governador Anchieta 
e deu no que deu. Eu entendo que a Teresa tem uma administração 
diferenciada do Anchieta, talvez por não aceitar tanto o Romero Jucá 
interferindo. Para concluir, eu quero pedir à base do governo, ao Estado 
de Roraima, aos Deputados Federais muita cautela, que se posicionem 
pela investigação, seja quem for o denunciado. Agora não podemos 
permitir que isso vire regra e que a quebra do processo democrático 
vire regra, porque isso abrirá precedente ruim para o nosso País e para 
a democracia. Muito obrigado!
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira – Senhor 
Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, bom dia a todos que se 
encontram no recinto e que muito nos honram com vossas presenças.
 Deputado Sampaio, antes de adentrar no meu tema, como 
não tive a possibilidade de aparteá-lo, quero aproveitar o meu 
tempo para poder agradecer a Vossa Excelência pela fala. O PC do 
B é um parceiro de primeira hora, é um partido honrado do Brasil, 
por sua postura ética, por ajudar a construir a democracia ao longo 
dos anos. Muito obrigado, Deputado Sampaio. Apesar de não fazer 
parte da sigla, mesmo tendo críticas, assim como eu tenho também, 
mas é a favor da democracia e contra o golpe. Quero dizer também, 
Deputado Sampaio, que além de todo o processo golpista que está em 
curso,quando não há provas concretas e se baseia na impopularidade, 
como você bem citou, e no acesso midiático que a oposição tem. O que 
está acontecendo no Brasil é criminalizar uma sigla, extinguir e matar 
uma ideologia. Isso nós não podemos aceitar.Que haja divergências, 
que se posicionem contra, que sejamos a favor ou que não votemos.
Como disse o Deputado Xingú, que esperem a vez das eleições para 
concretizar uma mudança, mas  criminalizar como querem fazer é 
matar uma ideologia partidária que tem transformado o nosso país. 
São inegáveis as políticas públicas do país e o crescimento alcançado 
nos últimos tempos. Então, quero agradecer a sua fala nesse sentido e 
dizer que essas investigações são seletivas. Porque só algumas pessoas 
que merecem, porque só algumas denúncias são acatadas? Então, 
deixo minha posição nesse sentido. 
 Hoje uso a tribuna para trazer um alerta importante a esta 
casa. Um relatório da Organização Mundial da Saúde revela que o 
Brasil é o quarto país latino americano com maior crescimento no 
número de suicídios registrados entre os anos de 2000 a 2012. Nesse 
período, houve um aumento de 10,4% no número de casos de suicídios, 
que subiu para onze mil oitocentos e vinte um casos. Uma alta de 17, 
8% entre mulheres e 8,2% entre homens. Para piorar, esse quadro no 
nosso Estado não é diferente. Só no ano passado, segundo dados da 
Secretaria de Segurança Pública, foram registrados em nosso Estado 
15 suicídios, com maior prevalência, infelizmente, entre jovens e 
adolescentes. Por considerar um assunto de grande relevância social, 
protocolei nesta Casa um Projeto de Lei que institui a semana estadual 
de valorização da vida e prevenção ao suicídio. Em Roraima nós 
precisamos unir forças com a sociedade e reunir mecanismos como 
esse, para desenvolvermos atividades educativas de sensibilização 
nesta semana que compreende o dia 10 de setembro como marco, 
porque o dia 10 de setembro é lembrado como o dia mundial de 
prevenção ao suicídio estabelecido pela Organização Mundial da 
Saúde. Na minha proposta que tramita nesta Casa, as discussões 
estariam relacionadas dentro do calendário oficial do Estado, com 
atividades nas escolas públicas e privadas, unidades hospitalares, 
eventos abertos à comunidade, com a participação de profissionais na 
área da saúde, de forma a proporcionar esclarecimentos sobre a triste 
realidade mundial e local, que é o suicídio. Tudo isso, ao considerar 
a valorização da vida como prioridade de toda e qualquer sociedade. 
Enquanto legislador, eu tenho o compromisso social com o assunto 
que cresce de forma silenciosa e necessita desta maneira, que venha 
à tona para que possamos discutir e prevenir que é bem melhor do 
que remediar. Para isso precisamos de políticas e afinco do poder 
público. O Brasil ocupa a oitava posição mundial em número de 
suicídios. Os dados da Organização Mundial da Saúde revelam que 
o suicídio nos estados brasileiros tem crescido nos últimos anos. Isso 
é preocupante, sendo que a taxa de adolescentes e jovens aumentou 
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aplaudir os homens públicos que representam a bandeira de Roraima 
apoiando uma Presidente que a cada dia que passa enterra mais este 
País. Na época, o ex-Presidente Collor de Melo,quando iniciou o seu 
mandato de Presidente de Brasil,  ele, simplesmente, confiscou todas 
as contas dos cidadãos. A inflação ultrapassava o seu limite da média 
histórica do Brasil e quando ele saiu e assumiu um franciscano, que 
era o Itamar Franco, em menos de um ano, a economia do Brasil já 
estava equalizada e, se não fosse a saída da prepotência e da arrogância 
daquele homem que, em um momento de sabedoria, teve a humildade 
de reconhecer a sua capacidade de dizer: renuncio em nome da 
bandeira. Renúncia não significa fracasso, renúncia não significa 
demérito. Às vezes, a incompetência está bem acima da capacidade e 
a capacidade, às vezes, bem abaixo da competência. Isso não podemos 
apurar. Fiz alguns tópicos enquanto o Deputado Sampaio fazia seu 
pronunciamento, o que aconteceu com o Governo Dilma? A inflação 
aumentou mais de 12% ao ano. Para os senhores terem uma ideia, só 
os juros do cartão de crédito chegam hoje a um patamar histórico no 
Brasil de 450% ao ano. Se você atrasar sua fatura do cartão de crédito, 
você irá pagar juros que você próprio desconhece. Os juros do cheque-
especial aumentou mais de 270% ao ano no governo desta mulher. O 
nível de desemprego em nosso país, nos últimos dois anos, 
simplesmente dobrou. São mais de 15 milhões de pessoas 
desempregadas neste país, coisa que nunca aconteceu na história da 
República Federativa do Brasil. Outro fato importante, a reforma 
agrária, que era um discurso feito pela Presidente da República, parou. 
Outra coisa, paralisaram as principais obras de crescimento do Brasil. 
Lembram-se do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento 
implantado pelo Governo Federal? As obras estão paradas. Elas estão 
simplesmente abandonadas porque as empresas não tiveram condições 
de fazer, porque o Governo Federal não pagou. Caiu o investimento 
internacional por falta de confiança do governo. O governo brasileiro 
perdeu a credibilidade dos outros governos. Recentemente, em um 
fórum internacional que ocorreu na ONU, o Brasil foi criticado por 
pessoas do mundo inteiro sobre a sua economia irracional. O País 
passou a ser ridicularizado pela imprensa mundial. Nunca houve isso 
na história deste País, como dizia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. O Governo cometeu um ato de suicídio quando o mesmo 
governo que aí está, simplesmente, deveu ao Banco do Brasil e 
naufragou a Caixa econômica Federal. Isso são pontos que me 
lembrava. A Petrobrás hoje vale 80 bilhões de dólares, mas ela deve 
hoje mais de 500 bilhões de dólares. Imaginem uma empresa que 
sustenta e dá suporte ao Estado brasileiro, quebrando por força de uma 
incompetência de um governo irracional regido por uma mulher 
incompetente. Quero dizer outra coisa. Se não fosse as empresas 
brasileiras essas que estão pagando o pato, a PETROBRÁS já estava 
entrando em concordata, ela já tinha perdido o rumo. Pedro Malan 
dizia: o futuro tem por obrigação ser incerto. Mas, o futuro de um País 
naufragado por uma política incompetente, por um plano inconsequente 
e por uma razão sem norte, não há de se chegar a ponto e nem a lugar 
algum. Não se pode um governo atual ser regido, ser enfrentado por 
mais de 300 Deputados, por mais de 50 Senadores dentro do Congresso 
Nacional, contra os interesses dessa atual Presidente da República. Aí, 
vou falar um pouco sobre o que disse o Deputado Sampaio sobre o 
Senador Romero Jucá. O Senador Romero Jucá, em 2014, anunciou, 
oficialmente, o rompimento com o Governo, mas nunca deixou de 
apoiar as boas causas que fossem de acordo com os interesses do País. 
Uma vez, em um Congresso que participei do PMDB em Brasília, vi 
uma Senadora como Marta Suplicy dizer para mim, pessoalmente, que 
o Senador do seu Estado é o maior do que o Estado de São Paulo. Nós 
que temos um Senador da envergadura do Senador Romero Jucá, não 
deveríamos atacá-lo, não deveríamos criticá-lo, não deveríamos 
atingi-lo, pois é um Senador da República que vem fazendo a sua 
contribuição neste País e enfrentando com austeridade aquilo que há 
de mais seguro na proteção da Bandeira Nacional, que é a República 
onde todos os dias nós estamos. O Senador Romero Jucá trouxe para o 
Estado de Roraima mais recursos do que todas as forças políticas 
juntas na história deste Estado trouxeram para cá. Não existe história 
política sem falar em Ottomar, sem falar em Romero Jucá. Você não 
pode discutir um Estado sem a presença, sem a figura, sem a história 
desses dois homens. Um não mais em vida e o outro ativamente 
trabalhando em prol dos interesses do Estado e Brasil. Aqui, ainda no 
Governo Chico Rodrigues, foi ele quem trouxe os 35 milhões de reais 
que estão aí esperando a obra terminar para que o Governo possa fazer 
o pagamento. Foi ele quem trouxe os mais de 14 milhões das adutoras 
para que o Governo pudesse construí-la e terminá-la. Foi ele quem 
trouxe para o Estado de Roraima recursos para que o Município 
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não essa parceria, não é, Deputado Jalser, Deputada Lenir? Isso só 
fortalece. Quanto mais frentes de trabalho nós tivemos no Estado 
para combater esse mal, mais formas significativas de prevenção nós 
teremos. Obrigado!
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Senhor Presidente, 
demais parlamentares, povo aqui presente. Vou usar somente cinco 
minutos. 
 Primeiro, para lembrar que o Gerente da Eletronorte garantiu 
que as termoelétricas aqui do Estado de Roraima estão preparadas para 
operar em caso de apagões. A sociedade faz as seguintes perguntas: 
por quanto tempo as termoelétricas aguentam? O Governo Federal 
já pagou os dois milhões de reais que o Estado de Roraima deve a 
Petrobrás Distribuidora? Porque estamos recebendo combustível 
através de liminar. Nos últimos apagões, duas termoelétricas pegaram 
fogo e eu tenho filmado. Vai levar um bom tempo para as obras do 
Linhão de Tucuruí serem reiniciadas. A Hidrelétrica de Guri está 
operando com menos de cinco por cento de sua capacidade de água, 
ou seja, não tem água nem para a Venezuela. Pior de tudo, o governo 
venezuelano decretou, além de sábado e domingo, que é o normal, 
que toda sexta-feira, na Venezuela, além de ser dia de despacho, será 
feriado para economizar a energia. Então, para lembrar as autoridades, 
tanto as estaduais como as federais, o governo, de uma forma em 
geral, que a escuridão está a caminho e ninguém está dando muita 
importância. Só para registrar e aguardar a escuridão e pedir, se for 
possível, dentro dos trâmites gerais, que o gerente da Eletronorte 
venha nesta Casa garantir para a gente que, se faltar energia, nós 
estaremos tranquilos com as termoelétricas. É o pedido que eu faço em 
nome do povo. Outro pedido que faço diretamente ao Desembargador 
Almiro Padilha, Presidente do Tribunal  de Justiça, e é um comunicado 
em nome da sociedade, lembrando que iremos fazer a comunicação 
por escrito também: Senhor Almiro Padilha, em nome da sociedade, as 
notificações judiciais que deveriam ser entregues através dos oficiais 
de justiça, estão levando até seis meses para serem entregues para réus 
e vítimas. Tem muita gente sendo presa sem ter recebido a notificação 
e sem poder se defender. Então, gostaria de comunicar e pedir a Sua 
Excelência, o Desembargador Almiro Padilha, Presidente do Tribunal 
de Justiça que, se possível, através de sua assessoria, veja o que está 
acontecendo porque o Tribunal de Justiça diz que o problema é dos 
oficiais de justiça. Os oficiais de justiça dizem que o problema é no 
Tribunal de Justiça e o povo fica no meio sendo penalizado, já que 
as intimações não chegam, porque uma intimação de condenação ou 
de qualquer outro assunto, como, por exemplo, partilhas de bens, 
os envolvidos não são comunicados e leva até seis meses para isso 
acontecer. Muito obrigado!
 O Senhor Deputado Jalser Renier – Senhoras e senhores 
Deputados, imprensa escrita, falada e televisada. Eu não poderia de 
deixar de apresentar algumas respostas sobre a indagação proferida 
em Tribuna pelo meu grande amigo, Deputado Soldado Sampaio, pelo 
qual tenho profundo apreço, diante da atual crise pela qual passa o 
cenário nacional. Diante das circunstâncias pelo qual vive o país e 
diante da situação de extremo desconforto pelo qual passa o cidadão 
brasileiro, em todas as suas esferas, entrando mesmo para a história do 
nosso país. Os nossos netos, com certeza, haverão de discutir parte do 
que está acontecendo neste país nas histórias que haverão de serem 
contadas nas salas de aula. Mas, quero aqui dizer e contrapor e me 
perdoe a divergência apresentada por mim diante dos argumentos 
apresentados pelo Deputado Sampaio. Primeiro, eu concordo quando 
o Deputado Xingú diz que impeachment, tirar alguém do mandato, 
realmente, não é salutar quando isso vem do voto popular. Mas, 
quando a população, quando centenas e milhares de brasileiros vão às 
ruas em todo o território nacional do extremo norte brasileiro até o sul 
deste país, há de se entender que a República Brasileira precisa de 
mudanças, porque ou o Brasil tira a Dilma de onde ela está ou a Dilma 
acaba com a bandeira brasileira. Isso é o que está acontecendo hoje no 
cenário nacional. Não se trata da senhora Dilma, não se trata da figura 
humana de uma mulher, não se trata de uma pessoa que o homem, o 
cidadão precisa ter respeito, pois o homem precisa ter respeito às 
mulheres, mas o homem precisa ter respeito à função depositada nas 
urnas que é a consagração da esperança nos votos apresentados dentro 
daquilo que há de mais primordial na sua vida, que é interesse do povo 
brasileiro. A bandeira do Brasil deve e tem que estar acima de qualquer 
interesse público, de qualquer cidadão ou cidadã, seja ele investido de 
um terno, seja ela com uma roupa de mulher. Não podemos pegar a 
República Federativa do Brasil diante de um cenário catastrófico, 
expondo este País ao holocausto total e, simplesmente, pelo fato de 
morarmos no extremo norte brasileiro, cruzarmos os nossos braços e 
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campo que está lá na ponta.
 Para encerrar quero dizer parabéns pelo seu discurso e 
dizer: tem que acontecer o impeachment sim, é a solução para o nosso 
País e para o nosso Estado.
 O Senhor Deputado Jalser Renier – Muito obrigado, 
Deputado Marcelo Cabral, e incorporo o seu aparte ao meu 
pronunciamento ao tempo em que faço uma Moção de Apoio, e vou 
fazer pessoalmente a todos os Deputados Federais e Senadores do 
nosso Estado que estão votando a favor do impeachment da Presidenta 
da República. Vamos fazer uma Moção de Apoio a esses Parlamentares.
 E concluo dizendo que o bolsa família é um programa que 
precisa ser feito sim, mas mais importante do que o bolsa família, que 
é estimular a miséria, é não sequer ficar pegando uma família humilde, 
pobre da periferia desse país e dando a ela um cartãozinho para ela 
simplesmente todos os meses pegar o dinheiro para poder comprar o 
sustento para sua casa. O governo tinha que ser mais inteligente, ao 
invés de ver a árvore, teria a obrigação de enxergar a floresta. Ele tinha 
que abrir políticas públicas que desse àquelas mãezinhas, àquele pai 
de família o emprego que é a maior dignidade que um homem pode ter 
na sua vida. Sem precisar de cartão de bolsa família, ele simplesmente 
receberia o seu salário do seu suor para sustentar a sua família e os 
seus amigos que estão na precisão. Isso era que o governo brasileiro 
tinha que fazer.
 Ulisses Guimarães dizia, precisamos acabar com a miséria, 
porque pior do que a miséria, são os miseráveis que não acabam com 
a miséria. Muito obrigado Senhor Presidente!
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, colegas Deputados, amigos da 
imprensa, amigos que ocupam as galerias da nossa Casa nesta manhã. 
Quero cumprimentá-los a todos em nome do meu sogro, amigo Alfonso 
Rodrigues, que se encontra prestigiando esta Sessão.
 Quero dizer, Senhor Presidente, que já havia decidido 
que retiraria o meu nome do grande expediente, em virtude da longa 
relação de nomes que tinham para se pronunciar nessa manhã. Mas 
decidi não retirar porque algumas pessoas procuram dar conotações de 
forma errada ao comportamento das pessoas.
‘ Quero iniciar minhas palavras dizendo que o Deputado 
Jonathan de Jesus não votou a favor do impeachment pelo Jucá e nem 
contra o Jucá. Quero dizer que ele votou com a consciência dele e pelo 
Brasil. Eu não sou aliado do Senador Romero Jucá. Não falo com ele 
há mais de anos e o Jonathan também, mas Roraima é Brasil e não 
podemos negar que o momento é importante, delicado para todo o 
país e não pode ser numa conversa superficial que alguém vai definir 
o voto de alguém. Nós precisamos está aberto para as conversas. 
Algumas pessoas aqui no plenário, e talvez no Brasil inteiro, vendo 
as sessões que acontecem aqui nessa Casa ou no Congresso Nacional 
pode achar uma pouca vergonha, porque eles brigam a qualquer hora, 
não deixa o outro falar. Um fala, o outro grita. É normal, isso é do 
parlamento, isso é direito de liberdade, de expressão. Talvez fosse 
mais bonito que cada um esperasse um falar para poder expressar sua 
voz, mas às vezes o ânimo mais alto, mais alterado, termina que todos 
falam e ninguém escuta ninguém, mas no final estão aqui aqueles que 
o povo escolheu. Pode até não estarem os melhores aqui, pode até não 
estarem os melhores no Congresso Nacional, mas estão os que o povo 
escolheu.
 O que está sendo feito hoje no Congresso Nacional e isso 
com todo respeito que eu tenho por aqueles que dizem que está sendo 
feito golpe. Não é golpe, se for golpe, esse golpe está sendo defendido 
por aqueles que sempre defenderam a Constituição do Brasil, que é a 
Ordem dos Advogados do Brasil, que é favorável ao impeachment, e 
a OAB nunca foi a favor de golpe. Se for golpe está sendo defendido 
pelo Tribunal de Contas da União, que nunca foi a favor de golpe. 
Aliás, na história da República, só duas vezes o Tribunal de Contas 
da União rejeitou as contas de um Presidente da República e esse 
presidente foi a Dilma Rousseff.
 O Pedido impeachment foi assinado pelo jurista Professor 
Miguel Reali Júnior, Hélio Bicudo e a professora Janaína.
 O Deputado Hélio Bicudo foi nada mais nada menos do que 
um dos melhores amigos pessoais do Presidente Lula, mas ninguém 
tentou fazer impeachment, CPI nesse País, mais do que o Presidente 
Lula. Quando foi Deputado Federal pelo PT, ninguém mais do que 
eles fizeram CPI contra o Itamar, contra o Fernando Henrique, contra 
o Collor, contra todos. Quando fazem contra eles, é golpe. Ou seja, só 
está certo, se for o que eles disserem.
 Eu tive a satisfação de ver uma entrevista do ex-Ministro 
Francisco Resek, um dos homens mais cultos que este País já teve.Foi 

construísse e aí, a Assembleia Legislativa, sempre atuante, participante, 
ajudou a elaborar a proposta que deu ao Governo e ao Estado a 
implantação daqueles valores de investimentos que nós construímos 
aqui dentro.  Foi ele, Romero Jucá, quem fez a história desse Estado 
mudar e a história desse País poderá ser mudada não pelo fato de ser 
herói, não pelo fato de ser um homem que está querendo evocar para 
ele a responsabilidade do heroísmo. Não. Mas com a responsabilidade 
como cidadão brasileiro, patriota e que sempre se elegeu pelo voto 
popular. Sempre teve o apoio e aclamação popular e quem está falando 
aqui é um homem que nunca, em nenhuma história da minha vida 
política, em nenhuma curva da minha vida política, tive algum 
mandato que teve a precisão de ter o apoio político do Senador Romero 
Jucá, em nenhum dos meus seis mandatos. Estou falando como 
cidadão roraimense que faz parte de um grupo político integrado por 
ele e quero dizer que todas as pessoas que falam bem ou mal, é um 
direito seu de expressar os seus sentimentos. Mas aquele que tema 
convicção de que está falando o que é certo e que está dizendo a 
verdade também tem que ter a mesma convicção.
 Quero aqui dizer que, no Estado de Roraima, para que 
Vossas Excelências tenham uma ideia, avocando a responsabilidade do 
que o governo da Dilma fez por Roraima: Homologação Raposa/Serra 
do Sol, mais de 400 famílias deixaram a área, de grandes e pequenos 
produtores rurais, e até hoje não foram indenizados. Total, um milhão e 
setecentos mil de hectares de terras, 7,8% do Estado de Roraima, total 
das terras que este Estado tem homologadas pelo governo do PT, 10 
milhões de hectares. Para que Vossas Excelências tenham uma ideia, 
a comparação que eu faço, é mais ou menos a área total de Portugal. 
Foi o que aconteceu aqui no Estado de Roraima. Para vocês terem 
uma ideia, milhões de hectares de terras estão hoje protegidas pela 
conservação que o Governo Federal deu. As áreas federais protegidas 
são de 10 milhões de hectares. Temos aqui também uma extensão total 
de 22 milhões de hectares de terra, proferido e feito pelo governo da 
Presidenta Dilma. Se os nossos Senadores chegassem e dissessem 
assim: Não, eu vou votar na Dilma sim para ela ficar porque ela vai 
derrubar aquela barreira que fica ali na BR 174. Eu vou votar na Dilma 
sim para ela ficar, porque ela vai resolver definitivamente a questão 
das terras em Roraima. Sim. Eu vou votar na Dilma para ela ficar 
porque ela vai resolver definitivamente essa questão da homologação 
e não mais homologar propriedades de cidadãos que vivem aqui 
durante muitos anos, através das suas famílias e simplesmente foram 
embora como se não existissem, como se fossem cachorro de mudança, 
perdendo o rumo, perdendo sua história. Então, votar contra Dilma 
não é simplesmente um golpe. Votar contra a Dilma significa colocar o 
Brasil no caminho do desenvolvimento, para que esse país tenha mais 
dignidade, mais nação e mais presença do povo brasileiro.
 É essa a nossa intenção. Por isso é que eu não estou aqui 
para criticar os que votam a favor dela. Estou aqui simplesmente 
como cidadão brasileiro, apresentando a minha sugestão para que 
esses Senadores e Deputados Federais votem nesta mulher para ela 
continuar e o Estado continuar do mesmo jeito.É ligar o nada a lugar 
nenhum!
 Encerro o meu pronunciamento com o aparte do Deputado 
Marcelo Cabral.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Marcelo Cabral – 
Presidente, ouvindo atentamente o seu discurso e dos demais sobre o 
impeachment da Presidente Dilma, quero dizer a Vossa Excelência que 
Roraima, por duas eleições, já votou contra a Dilma. Ela nunca ganhou 
no Estado de Roraima.
 Eu quero saber o que a Dilma e o PT fizeram pelo Estado 
de Roraima. Quero dizer, como bem disso o senhor, quero juntar todos 
os Senadores, os Deputados Federais que foram eleitos por Roraima, 
juntar suas emendas, seus recursos e comparar com o Senador Romero 
Jucá, que não mede esforços para ajudar partido político ou bandeira 
política no Estado de Roraima. O que for para ajudar o Estado, ele está 
a favor. 
 Quero dizer, Presidente, que eu fico envergonhado de 
alguns deputados Federais que votam a favor da Dilma. O Estado 
de Roraima tem 08 Deputados Federais, e aqui quero parabenizar os 
Deputados Jonathan de Jesus, Maria Helena e Shéridan, que votaram 
pelo impeachment na comissão e dizer do nosso compromisso com o 
Estado de Roraima e nós temos que cobrar dos Deputados Federais, 
dos Senadores para não acontecer isso e dizer impeachment já. É a 
solução para o Estado de Roraima.
 Roraima está sendo penalizado há mais de 10 anos. O PT 
vem massacrando, destruindo o Estado de Roraima e em especial o 
setor primário, como Vossa Excelência falou o produtor, o homem do 
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que não tem sequer um cargo comissionado. Agora, Romero Jucá 
oposição a Dilma, cheio de cargo comissionado, indicações, inclusive 
aqui no Estado de Roraima, na PETROBRÁS!Ou seja, em tudo quanto 
é delação premiada está Romero Jucá.
 Então, ele tem as suas qualidades, não estou aqui para 
questionar, mas não é o momento do Romero Jucá liderar um processo. 
Eu, pelo menos não concordo, não compactuo e sem mencionar, 
segundo as pesquisas de intenção de votos, que o Michel Temer tem 
menos de 2% das intenções. A população não quer o Michel Temer. Se 
nós estivéssemos aqui discutindo uma nova eleição, era outra coisa, 
talvez fosse o caminho, mas se não for possível, temos o dever de 
pensar em Roraima, pensar no bem estar do Brasil e construir uma 
alternativa. Se o impeachment não passar, nós temos o dever de juntar 
forças, que eu acho que nesse processo o Jonathan está junto, o PRB 
também, assim como o Solidariedade. Fazemos o possível para que 
a presidenta Dilma tire esses dois últimos anos restantes e possa 
colocar o país nos trilhos. Em 2018 a gente decide quem será o novo 
presidente. Era isso e muito obrigado!
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus continua – Requeiro 
ao setor de taquigrafia que incorpore o aparte do Deputado Soldado 
Sampaio ao meu pronunciamento.
 Senhor Presidente, gostaria de mais um minuto para 
concluir, para dizer ao Deputado Sampaio que concordo plenamente 
com Vossa Excelência. Quem poderia salvar este país era o Tribunal 
Superior Eleitoral. Eu também não estou advogando para o Temer ser 
Presidente, nem para o Jucá ser o salvador da pátria do Estado de 
Roraima e nem do Brasil. Como já disse, não sou aliado do Senador 
Romero Jucá, e nem falo com ele há mais de ano.Eu não acredito que 
ele seja também esse santo todo que o Deputado Jalser falou, mas 
posso garantir para vocês uma coisa: o que salvaria este país, hoje, 
seria o Tribunal Superior Eleitoral cassar a chapa Dilma e Temer e 
fazer uma nova eleição. Nós não estamos lá, mas o PRB, o nosso 
partido, decidiu por unanimidade votar a favor do impeachment, mas 
não foi pelo PMDB, não foi pelo Jucá, não foi pelo presidente Temer, 
pelo contrário, foi pela situação, pelo momento caótico que este país 
vive. 
 Sou aliado da Governadora Suely Campos, sou amigo 
pessoal do Neudo Campos e todo mundo neste Estado sabe disso, e 
até que me permita eu continuarei fazendo aquilo que eu acredito ser 
o melhor para o nosso Estado e para a nossa gente.
 Para concluir, quero dizer que esta Casa tem permitido, 
sobre o seu comando, esses grandes debates, debates importantes. 
Quero dizer que isso é, sem dúvida nenhuma, porque, apesar de ser 
uma missão do Congresso Nacional, esses debates de hoje, a votação 
que está havendo lá, que competição Congresso Nacional, mas isso 
interfere na vida de todos os brasileiros e esta Casa não poderá ser 
diferente.É por isso que Vossa Excelência hoje permitiu que esse 
tempo aqui se alongasse para que todos os Deputados que quisessem 
se manifestar, se manifestassem porque nós também somos Brasil e 
somos representes do povo deste Estado. Muito obrigado!
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Izaías Maia – 
Deputado Mecias, só para registrar: se houvesse hoje uma nova eleição, 
segundo pesquisa da Rede Globo, o Lula teria 87% de intenção de voto 
do povo brasileiro.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus continua – Só se essa 
pesquisa foi feita no escritório do Marinho.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Deputado Izaías, eu 
gostaria muito que Vossa Excelência me passam a cópia dessa pesquisa 
para que entrasse nos anais da minha memória.
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Eu vou lhe mostrar 
Jornal Nacional da Rede Globo, que passa na Globo News. 
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Já estou esperando 
ansiosamente essa matéria.
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Não esqueça 87% das 
intenções dos votos. 
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Quanto ao Lula não 
sei, mas que a Presidente Dilma tem uma rejeição de 87% em Roraima, 
isso posso garantir a Vossa Excelência.
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Presidente, sempre lhe 
acompanhando e confirmo: o povo é a favor do homem.
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, pessoas aqui presentes, funcionários, 
imprensa e todos na nossa tribuna. Gostaria de fazer uma reflexão com 
relação à questão do risco Brasil. Hoje basta qualquer possibilidade 
de risco de queda da Presidente Dilma para que o dólar caia. Então, 
queria deixar registrado que o mercado internacional abandonou a 

Ministro Juiz do Tribunal de Aia e ele disse: Quem cassou o Fernando 
Collor de Melo foi a empáfia do Collor, de achar que simplesmente 
porque tinha se tornado Presidente da República, ele não tinha mais 
satisfação a dar para ninguém. Nem para o povo, nem para Congresso 
Nacional. Quem pode está cassando a Dilma é a empáfia dela, é a 
empáfia do PT de achar que só eles têm razão e que ninguém mais 
sabe de nada neste País. Governar é a mesma coisa do parlamento, é 
discutir, conversar, trocar ideias, é está juntos com aqueles que querem 
o melhor para o país, mas também ouvir até os adversários, porque 
pode ser que do meu aliado só venha elogios e elogios falsos que 
me colocam no caminho ruim, e, às vezes, é preciso dar ouvido para 
aqueles que falam mal de mim, para eu poder me corrigir, fazer uma 
autocrítica, porque, às vezes, eu não permito que nem os meus aliados 
me digam quando eu estou errado. E o Governo Federal não tem feito 
essa autocrítica.
 O que é crime de responsabilidade? A Constituição Federal 
e aqui quero cumprimentar o Procurador do Estado de Roraima, Doutor 
Venilson, que está aqui, por quem eu tenho um carinho e apreço muito 
grande. A Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal diz 
que todo e qualquer ato que atente contra a Lei Orçamentária Anual 
é crime de responsabilidade e a Presidente da República atentou 
mais de seis vezes contra a Lei Orçamentária Anual e contra a Lei de 
Responsabilidade Fiscal.
 Então, ela cometeu sim crime de responsabilidade. 
Esse julgamento não é jurídico, esse julgamento não é o Supremo 
Tribunal Federal que vai fazê-lo. Esse julgamento vai ser feito pelo 
Congresso Nacional e esse julgamento antecede muitos e muitos dias 
que o governo poderia estar conversando, que o governo poderia 
está falando, trabalhando e agindo. O Jonathan de Jesus, que votou 
a favor do impeachment da Dilma, ele não está votando a favor do 
Eduardo Cunha não. Que se dane o Eduardo Cunha! Quando tiver o 
impeachment dele, o Jonathan vai votar a favor de cassar o Eduardo 
Cunha também. Agora, não se pode querer, e aqui eu faço um pedido 
a todo povo de Roraima, a gente tem que ter liberdade. A gente vive 
num país democrático. Não é porque o Jonathan votou a favor do 
impeachment que ele tenha que ser aplaudido ou vaiado ou condenado. 
Não é por isso que ele tenha que ser recebido com aplausos, nem 
com vaias. Também não é porque o Deputado Édio ou outro votou 
a favor da Dilma que tenha que recebido com ovos, vaias, críticas. 
Como eu ouvi aqui o Deputado Sampaio falar, isso é desrespeito com a 
liberdade das pessoas. Nós vivemos num país democrático, onde todos 
nós temos que ter o direito de liberdade de expressão e o Congresso 
Nacional como esta Casa tem que ter o direito e a liberdade de colocar 
como pensa, como deseja e nas mais altas e acaloradas discussões 
que possam ter lá ou aqui, a gente tem que ter o direito de respeitar o 
colega por aquilo.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Soldado Sampaio. 
– Não lhe concedi anteriormente porque o tempo, de fato, não deu. 
Quero agradecer, Deputado, e parabenizá-lo pelo seu discurso. Talvez 
até um pouco mais equilibrado do que o meu discurso ou do Deputado 
Jalser, que por algum momento agimos de maneira emocional, eu na 
defesa da Dilma e ele na defesa do Jucá. É natural, a gente se respeita. 
Temos os nossos carinhos pelas lideranças políticas, é de maneira 
natural até pela convicção.
 Mas, Deputado Mecias, a questão é quem está fazendo. 
Se fosse para impeachment da Dilma por crime que até o presente 
momento não foi caracterizado. Mas não há esse indício de crime, 
até porque isso é uma prática corriqueira dos gestores, do Governo 
Federal, dos estados, das prefeituras, das câmaras, das Assembleias, 
esses manejamentos que foram chamados de pedaladas. O Senhor 
Michel Temer assinou 40% dos decretos das ditas pedaladas. Então, 
o Michel Temer deveria ser impedi-lo junto. Essa é questão. É um 
julgamento político liderado pelo PMDB, que se diz, hoje, paladino da 
moral. As pesquisas feitas entre os partidos mais corruptos do Brasil, 
apontam que o primeiro é o DEM. Não quero generalizar, tem gente 
série e honesta no DEM, como tem no PRB, no PC do B, no PMDB, 
mas o mais corrupto chama-se DEM. O segundo colocado é o PMDB, 
PSDB e assim vai. Essa é a questão. É um julgamento político, como 
falou Vossa Excelência, por alguém que não tem condição moral de 
julgar a Dilma, que é o Senhor Renan Calheiros, Eduardo Cunha. 
Inclusive o próprio Senador Romero Jucá, deu a sua contribuição 
para o Governo Lula e o Governo Dilma, e em vários momentos foi 
reconhecido e parabenizado. Agora, oposição fomos nós, Deputado 
Mecias, no Governo do Anchieta que não tinha sequer uma indicação, 
não tinha nenhuma responsabilidade. Oposição, Deputado Jalser, é 
Vossa Excelência, hoje, de maneira coerente, ao Governo da Suely, 
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Estado. Agora, não entendi o Deputado Soldado Sampaio não falar 
sobre o fato de Senador Telmário Mota, que é Vice-Líder da Presidente 
Dilma e a Senadora Ângela Portela, que é do PT, não se manifestarem 
vendo as irregularidades e tudo o que está acontecendo, ao mesmo 
tempo em que dizem que os representantes do PMDB, como Renan 
Calheiros e o Deputado Eduardo Cunha estão errados, mas não abrem 
a boca para dizer que o Moro está errado também. Então, gostaria 
de dizer aqui, sem entrar em nenhuma divergência com o Deputado 
Soldado Sampaio, que a população do Estado de Roraima, onde a 
Presidente Dilma teve mais de 80% de votos de rejeição, gostaria de 
vê-lo fazer uma reflexão sobre o pronunciamento dos colegas hoje 
nesta Sessão. Obrigado!
 O Senhor Deputado George Melo continua. – Deputado 
Masamy, gostaria de dizer que esse é o maior escândalo de corrupção 
já montado em uma democracia. Em toda a história deste País, desde 
a época do império para cá, não foi tão grande como o que está 
acontecendo agora. A PETROBRAS está quebrada, o BNDES está 
quebrado também, as pessoas não sabem nem como vão se aposentar, 
daqui a pouco. Chega à hora da aposentadoria e certamente não terão 
direitos à sua aposentadoria porque esse governo irresponsável fez 
isso com esse povo. Esse governo que não tem compromisso e só 
falam em golpe, golpe, quando lá atrás víamos eles querendo dar golpe 
toda hora. Pegaram o poder e fizeram muito pior. Depois de ver o PT 
governando, cheguei a uma conclusão; quando vejo alguém dizer: eu 
sou honesto, eu corro do cabra, porque quem é honesto não precisa 
dizer que é honesto. Então, quando você ouvir uma pessoa dizendo 
que é honesta e honesta, se afaste dela, porque ela deve ser pior do que 
a pessoa que você está se referindo. Então, foi assim o governo do PT, 
um governo catastrófico que conseguiu deixar a democracia deste País 
em estado de alerta. Quero dizer mais uma vez que graças ao PMDB, 
porque se o PMDB se cala e fica do lado da Dilma, nosso Brasil não 
teria saída, nós iríamos nos transformar em uma Venezuela, e lá na 
Venezuela, Deputado Masamy, quem se opõe ao sistema o Presidente 
Maduro é morte. Temos inúmeras denúncias de pessoas que foram 
assassinadas e esse País não precisa passar por isso. Esse Governo 
do PT fala tanto em perseguição, mas agora que estão no comando 
conseguiram ser piores que o regime militar. Esse é o governo que está 
aí para o povo de Roraima e do Brasil. Gostaria muito que o Senhor 
Telmário, a Senadora Ângela e o Deputado Federal Remídio fizessem 
uma reflexão e votassem a favor do povo brasileiro. O povo brasileiro 
precisa desse impeachment, nós não podemos nos transformar em 
uma Venezuela, nós não precisamos ir por este caminho. O povo pode 
estar errado, mas existe uma Constituição e ela está aí para disciplinar 
o político. A Constituição está aí para impor regras e estão tentado 
burlá-las com negociatas e mesmo assim o povo vai para a rua. E 
como dizia Ulisses Guimarães: Quer ver o político tremer? É quando 
vê o povo na rua. Não tenho dúvidas que o povo vai marcar cada 
parlamentar que for contra esse País.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jânio Xingu 
– Deputado George Melo, quero aqui contribuir com o seu 
pronunciamento baseado em um tema que o Deputado Sampaio abordou 
e pautou o Plenário da Assembleia nesta manhã de hoje. É um tema 
que está vigente no País, o impeachment da Presidente da República. 
Mas, gostaria de chamar atenção aos senhores Deputados Naldo da 
Loteria, Jorge Everton e Chico Mozart, que ora presidem a Sessão, 
que nós temos muitas coisas importantes para tratar em Roraima.
Uma delas é a questão do sistema prisional, a outra é a questão da 
febre aftosa. Tenho informações que o Estado do Pará está vendendo 
60 mil cabeças de gado para a Venezuela, saindo de Barcarena para 
Porto Cabillo, a mil e quinhentos dólares por cabeça, e nós aqui no 
Estado não podemos vender gado porque nunca sanamos a questão da 
aftosa no Estado. Acho que essas discussões têm que começar a ser 
pautadas em Roraima. Acho que o Presidente daquela instituição está 
há quase um ano no cargo sem ser sabatinado por este Poder. Então 
a discussão com relação ao impeachment é de extrema relevância. 
O Deputado Jalser está correto, o Deputado George está correto, o 
Deputado Soldado Sampaio também, mas não podemos deixar de 
olhar para as coisas importantes que afligem o Estado de Roraima. 
Temos diversas matérias nesta Casa vindas do Poder Executivo que 
precisamos analisar discutir e pautar as manhãs de terças, quartas e 
quintas feiras nesta Casa. O discurso de Vossa Excelência é muito 
bom e atende a grande maioria do povo de Roraima que nunca votou 
no PT. O PT perde todas as eleições em Roraima, historicamente, mas, 
a partir de amanhã, gostaria de fazer um pacto com os Deputados, 
vamos discutir e debater sobre vários assuntos do Estado de Roraima, 
porque o Estado de Roraima não está em uma situação melhor do que o 

Venezuela. Tenho amigos venezuelanos que enfrentam filas para 
comprar alimentos. E pasmem, todos esses programas sociais foram 
copiados da mesma forma que o governo bolivariano implantou na 
Venezuela e isso me preocupa muito, por que nossas empresas estão 
quebrando e certamente nosso caminho é o desemprego. Ninguém 
aguenta mais esse governo Dilma. O Brasil não aguenta mais. Não é 
partido nenhum, nem PSDB, nem PMDB que está chamando o povo 
para as ruas. É o povo que quer ir, é o povo que está indo para a rua. 
Ulisses Guimarães, que foi um marco na história do PMDB, disse que 
ele só aceitaria um deputado faltar em uma votação de impeachment 
com atestado de óbito. Era a única forma de ele aceitar. Quero dizer 
com relação ao Senador Romero Jucá, que foi citado aqui, que ele tinha 
tudo com o Governo Dilma, o PMDB tinha tudo, e o Senador Romero 
Jucá deu uma demonstração de ser brasileiro de verdade. Eu estou com 
orgulho de ver o Senador Romero Jucá, um Senador de Roraima fazer 
parte do grupo pró impeachment. Ele tomou a frente, mesmo tendo 
tudo, abriu mão de vários cargos, como têm o Senador Telmário e a 
Senadora Ângela. Ele poderia estar do mesmo jeito feliz da vida e o 
povo que se exploda. Mas, ele tomou essa posição. Quero parabenizar 
a Deputada Sheridan, a Deputada Maria Helena, o Deputado Carlos 
Andrade, o Deputado Hiran Gonçalves, o Deputado Jhonatan de Jesus 
e o Deputado Abel Galinha. Quero parabenizar esses Deputados que 
ouviram as vozes de Roraima. O Remídio é Deputado Federal, mas 
quem o elegeu foi o povo de Roraima. O Remídio chegou aqui com 
uma mão na frente e outra atrás e se transformou num dos maiores 
empresários e o povo de Roraima bateu palmas para ele e o elegeu três 
vezes e o elegeu Deputado Federal. Agora, se ele não honrar o povo 
de Roraima, o povo tem o direito de não só tirar o mandato dele como 
também de não viajar mais na empresa dele. O povo não está errado 
não, mas aprendeu a cobrar e hoje tem uma coisa chamada smartphone 
que todo mundo tem acesso. Você posta uma coisa na Europa, nos 
Estados Unidos, em São Paulo, e rapidamente vira lisa, todo mundo 
vê. Antigamente só quem tinha dinheiro poderia estar na imprensa, 
hoje não, qualquer pessoa tem acesso a essas redes sociais.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Marcelo Cabral - 
Deputado George Melo, ouvindo atentamente seu discurso e ouvindo a 
sua preocupação com nosso Estado e com o povo de Roraima, acredito 
que todos nós temos sim obrigação de optar pelo impeachment ou 
não. Somos a favor do impeachment, todos nós Deputados Estaduais 
apoiamos um Deputado Federal ou um Senador nessa eleição que 
passou e temos que cobrar dos nossos Deputados Federais e dos nossos 
Senadores para se posicionarem em favor do Estado de Roraima, 
Deputado George. Orgulho-me em saber que seis dos oito Deputados 
Federais são a favor do impeachment. Orgulho-me em saber que nosso 
Estado está dando sua contribuição naquela Casa de 503 Deputados, 
onde seis, a maioria da representatividade do nosso Estado, estão a 
favor do impeachment. Aqui vejo um Senador como Romero Jucá, 
do nosso Estado, discutindo a solução para o nosso País. Gostaria de 
saber quais os benefícios que os outros dois Senadores de Roraima 
trouxeram para este Estado. Gostaria que colocassem em uma balança 
os benefícios trazidos pelo Senador Romero Jucá e os benefícios 
trazidos pelos outros dois Senadores.
 Gostaria de dizer da importância do compromisso que 
temos com nosso País e com nosso Estado. Somos sim pequenos 
em número de Deputados Federais, mas somos iguais em números 
de Senadores e me orgulho de ter votado várias vezes no Romero, 
em defesa do nosso País e em defesa do nosso Estado. É notório o 
compromisso que ele tem com nosso Estado através da Prefeitura de 
Boa Vista, pois sempre está trazendo recursos para cá. Volto a dizer 
que temos que cobrar dos nossos Deputados Federais e dos nossos 
Senadores para votarem a favor do impeachment, pois acredito que o 
que ela fez foi crime e crime tem que ser punido e agora, mais uma vez 
está rifando cargos, ministérios, direção de autarquias para que votem 
contrários ao impeachment e mais uma vez caracteriza-se crime. 
Finalizo dizendo que me orgulho dos nossos Deputados Federais e do 
Senador Romero Jucá dizendo que são a favor do impeachment, pois 
nosso Estado nunca deu um mandato para o PT.O PT nunca ganhou 
nas urnas no nosso Estado.Pode até ter ganho no resto do País, mas 
aqui no nosso Estado sempre perdeu as eleições e o povo do Estado de 
Roraima quer é que nossos representantes em Brasília deem um basta 
a esse governo, que parem de acabar com o Estado de Roraima.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Masamy Eda – 
Deputado George Melo, quero parabenizá-lo por seu discurso e pela 
fala dos demais aparteantes quando falam em relação ao Senador 
Romero Jucá. Tenho certeza que não precisa mais nenhum Deputado 
falar mais nada sobre o que faz o Senador Romero Jucá em favor do 
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os ex-presidentes fizeram essas pedaladas fiscais. Inclusive o vice-
presidente Temer, que assinou em torno de 40% dessas pedaladas 
fiscais. Se vamos cassar ou se vamos ter um impeachment, não é só a 
presidente Dilma que tem que sofrer o impeachment, mas também o 
vice-presidente Temer porque assinou e faz parte da chapa. 
 Mas eu quero ir mais além. O que está trazendo à tona, 
Deputado Chicão, toda essa questão é a corrupção patrocinada pela 
classe política de Brasília. É o petróleo. É o juiz Moro eviscerando 
essa sujeita toda da Petrobrás. É o juiz Moro que está dizendo: olha 
aqui quem roubou! Olha aqui quanto foi o roubo! Olha aqui o que 
levaram do nosso país! E vão ter que devolver. Então, isso tudo é 
que está criando essa animosidade e fazendo com que as pessoas 
entendam que agora têm que tirar quem está no poder porque aí 
tudo vai ser limpo.  Vão tirar quem está no poder e colocar quem 
está sendo acusado ou quem patrocinou ou fez com que acontecesse 
toda essa roubalheira, essa pilantragem, popularmente falando? Essa 
é uma questão para que nós brasileiros e nós roraimenses possamos 
refletir. Ora, se dizem na mídia brasileira que foram para a campanha 
da Presidente Dilma recursos oriundos de propina dessas empresas 
que estão sendo investigadas pelo petrolão. Pois bem, se a Presidente 
Dilma recebeu ou o PT recebeu recursos oriundos de propina, e 
eu, particularmente, acredito que recebeu, quem é que tem que ser 
julgado? Quem é que tem que ficar fora do poder? A chapa.  Temer só 
é vice-presidente porque a Dilma é presidente. E se esse recurso foi 
importante ou essencial para que ela fosse presidente, ele também tem 
que sair. Foi a chapa. 
 Na minha concepção, Deputado Sampaio, a saída correra 
seria o Tribunal Superior Eleitoral cassar a chapa e nós teríamos novas 
eleições. E aí se candidatava qualquer cidadão brasileiro que tenha 
vontade de defender o povo brasileiro através do mandato e fosse 
buscar a vitória pedindo voto ao povo brasileiro. Estou nesta Tribuna 
para trazer essa reflexão. Da forma que está, está errada. 
 Veja bem, o Senador Romero Jucá, que foi citado aqui por 
várias vezes, o Senador Romero Jucá não votou no Temer. Assim 
como eu, ele votou no Aécio Neves. Ele era aqui o coordenador da 
campanha do Aécio Neves. Mas quem ganhou foi o PT. Quem está lá 
é a Dilma e o Temer é o vice. Então, vamos prosseguir, já que quem 
ganhou foi a Dilma, vamos apoiar o Governo Dilma. E pegou 90% dos 
cargos que o Governo Federal tem e ficou na base do Governo Dilma. 
Começaram a conspirar e ver que a situação da Presidente Dilma não 
estava boa. Começaram a entender que o petrolão iria sugar várias 
dessas raposas velhas do PMDB, do PP, partido que eu sou filiado, do 
PSDB, do PT, enfim de todos os partidos, vários figurões da política 
brasileira, inclusive alguns que perderam o mandato que não estão 
mais na política, pois estão sendo sugados pela Operação Lava Jato. 
E disseram: só temos uma saída, antes que isso consiga tomar uma 
proporção maior e não tenha freios. Quem é que vai botar freios? Nós 
botamos e temos que avaliar essa possibilidade.  A caída da presidente 
pode ser a tentativa de freio da Operação Lava Jato pelo PMDB. Pode 
ser sim, porque todos eles estão envolvidos, inclusive citados. Todos 
eles! Quem são eles? O senhor Michel Temer, Renan, Jucá, e tantos 
outros. São esses que querem assumir o poder. Acredito que o senhor 
Cunha é o pior de todos. Acredito que nenhum desses tenha condição 
moral. Não tenho nada contra eles, particularmente, até porque nem os 
conheço. Mas a condição moral de assumir o nosso país eles não têm. 
E todos nós, brasileiros, sabemos disso. Hoje a gente não pode ter em 
casa um pote para tomar água, mas tem uma televisão para assistir. E a 
televisão está mostrando quem são essas raposas da política brasileira. 
 Mas aqui foi dito, também, Deputado Sampaio e Deputada 
Aurelina, nesta Casa, que a Presidente Dilma homologou a Raposa/
Serra do Sol. Não é verdade. Quem homologou a Raposa/Serra do Sol 
foi o Presidente Lula. Mas isso se iniciou no Governo do Fernando 
Collor de Melo, quando vendeu o país para o exterior. Estavam nessa 
venda as áreas indígenas de nosso país:a Raposa, a Serra do Sol e 
outras mais. 
 Enfim, o que eu quero dizer para todos vocês é que a 
Presidente Dilma esteve aqui neste Estado, Presidente que está lá sem 
meu voto. Gostaria de esclarecer que ela esteve aqui duas vezes em 
nosso Estado. Em um desses eventos eu estive presente, a convite 
da Governadora, do Deputado Sampaio e do Deputado Evangelista. 
Ela veio entregar três mil residências para aquelas pessoas que nunca 
conseguiram, com o próprio suor, comprar sua casa. Eu estava lá e 
presenciei. Acredito que a Deputada Aurelina e várias pessoas que aqui 
estão também. A Dilma, essa presidenta que está sendo demonizada 
aqui, ela garantiu para a Governadora Suely, para a Senadora Ângela 
em seu gabinete, a energia de Tucuruí. Destravar o linhão de Tucuruí, 

Brasil. O Governo de Roraima não está em uma situação melhor que o 
governo Dilma. Então, como somos Deputados Estaduais e não temos 
a prerrogativa de votar nem contra e nem a favor do impeachment, 
gostaria que, a partir de amanhã, puxemos o freio de mão e passemos 
a discutir os temas que sejam interessantes para o desenvolvimento do 
Estado de Roraima. Brilhante o seu discurso, é um discurso que atende 
grande parte dos anseios da sociedade roraimense, pois somos parte da 
federação do País e concordo quando Vossa Excelência fala que não 
dá mais, chega desse governo, pois, se ele cair lá em Brasília, com 
certeza, vai melhorar aqui em Roraima. Parabéns pelo seu discurso. 
Mas, a partir de amanhã, gostaria de pedir ao Primeiro-Secretário 
que pautássemos as matérias relevantes para o Estado de Roraima, 
pois acho interessante discutirmos nosso Estado que não vai bem. 
Obrigado!
 O Senhor Deputado George Melo continua – Com todo 
respeito que tenho ao meu colega Deputado Xingu, discordo de Vossa 
Excelência, pois, acredito que o povo tenha que ir para a rua, temos 
que mostrar nossa força e conduzirmos essa vitória. Essa vitória não 
é dos Deputados Federais, nem do PMDB, essa vitória é do povo 
brasileiro. Esse Governo pode ter o melhor governador do mundo 
aqui, mas ele não vai fazer nada. Essa decisão é muito importante para 
o povo brasileiro.  Essa vitória não é do Jucá, não é só da Sheridan, da 
Maria Helena, do Jonathan, do Hiran,essa vitória é de cada brasileiro. 
O PT vai aprender que o povo brasileiro é maior do que ele. Eu tenho 
certeza que daqui para frente, quando um petista for levantar uma 
bandeira do PT, ele vai dizer era melhor estar com a bandeira do Brasil 
porque o Brasil é nossa pátria. A nossa pátria não é PT. 
 É por isso que eu finalizo esse discurso de hoje dizendo 
que a minha vontade, meus amigos é de ir para a rua e pressionar 
cada Deputado que vai votar. Isso para mim é muito importante para 
o futuro de nossas gerações e de nossos filhos. Se esse Governo 
continuar, a nossa herança vai ser uma herança de miséria igual a da 
Venezuela. Muito obrigado! Era isso que eu queria dizer na manhã de 
hoje.
 O Senhor Deputado Naldo da Loteria pede uma Questão 
de Ordem – Como já é quase meio dia, queria pedir prorrogação da 
Sessão por mais uma hora, em virtude de ter mais um orador inscrito. 
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, imprensa, colaboradores da Casa, 
todos que estão aqui nas galerias abrilhantando esta Sessão, meu 
cordial bom dia. 
 Senhor Presidente, eu também quero parabenizar a Casa 
por ter aberto este espaço a todos os Deputados para que, de forma 
democrática, poderem se expressar aqui sobre essa matéria de alta 
relevância para o nosso país. E, como bem disse aqui o Deputado 
George Melo, nós somos Brasil, nós estamos aqui. E, como formadores 
de opinião, como eleitos que fomos pelo povo roraimense nós temos 
sim a condição de balizar o entendimento sobre tudo o que está 
acontecendo na política brasileira.
 E, antes de tudo, eu quero dizer para o povo roraimense que 
nós políticos, sobretudo, aqueles mais sensatos, sabemos que nunca 
na história deste país, faço como o Deputado Jalser, parafraseando o 
ex-presidente Lula, nunca na história deste país a classe política foi 
tão desacreditada. Nunca na história deste país a classe política foi 
tão descreditibilizada. E quem está fazendo isso não é a imprensa com 
a classe política, são as ações ou a falta de ações da própria classe 
política brasileira, que a trouxe a esse descrédito. Mas eu quero dizer 
para Vossa Excelência que este momento vivido pela classe política 
é fato. Todos nós, dos sábios aos mais leigos, sabemos o quanto está 
desprestigiada essa classe política em nosso país. 
 E aí, eu quero também deixar em meu pronunciamento 
que nunca votei no PT. Votei uma vez na senadora Ângela Portella, 
independente de que partido ela estivesse. Votei na Senadora Ângela 
Portella, mas não no PT. Sou nordestino e vim para cá, para esta terra, 
com 20 anos de idade. O Lula sendo nordestino, tendo aquela história 
de garoto pobre que foi para São Paulo buscar uma melhor condição 
de vida, e sobre a condição de se eleger presidente e trabalhar pela 
pobreza, com todo esse discurso, eu nunca acreditei no discurso do 
ex-presidente Lula. Portanto, nunca votei no PT e nem no Lula. Quero 
dizer para Vossa Excelência que o que acontece hoje aqui em nosso 
país, e nós, como políticos, temos sim a condição de esclarecer para o 
povo roraimense. É um processo de impeachment baseado legalmente, 
segundo aqueles que patrocinam o impeachment nas pedaladas fiscais. 
E aqui eu não quero absolver a presidente Dilma, nem quem quer que 
seja do fato das pedaladas fiscais. Mas quero dizer que as pedaladas 
fiscais aconteceram desde quando a República é República. Todos 
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lá aquela área do lavrado. Foi a presidente Dilma que tirou a pedido 
da Governadora Suely. Então não está sofrendo o povo do tucano, 
o povo do Ereu, ou o povo lá da Serra da Lua porque não tem mais 
a possibilidade de demarcação. Antes os produtores não dormiam, 
E eu acompanhei isso. Agora, as mesmas pessoas lá do Ereu vão se 
voltar contra. Isso não é gratidão! Isso faz parte daquelas pessoas que 
dizem que a gratidão é um fardo pesado para carregar. E eu penso o 
contrário, gratidão é dívida imprescritível. E nós temos uma dívida 
com a Presidente Dilma.
 E quero dizer para vocês, Deputado Sampaio e Deputada 
Ângela, que local de político corrupto é na cadeia, não é exercendo 
mandato não. Qualquer político, de qualquer partido, é na cadeia. Na 
hora que for apurado todos esses fatos e de forma comprovada estiver 
lá, esses que estão lá, como abutres, tentando tomar o poder, devem 
ir para a cadeia. E se for comprovado que a presidente Dilma usou 
formas corruptas ou desonestas, tomou dinheiro do povo brasileiro, 
que também seja punida. Agora, tirar o mandato na condição que está, 
por conta de pedaladas fiscais, dela e do vice-presidente Temer, que 
agora quer almejar o poder, sobre essa fundamentação, é ilógico, é 
covarde! Se a presidente Dilma fosse candidata hoje não teria meu 
voto, como não teve. Mas nessas condições, tirá-la da presidência 
não é melhor para o Brasil, não é melhor para Roraima. E nós, 
roraimenses, que acompanhamos a questão política de nosso Estado, 
sabemos disso. Pode ser melhor para fulano ou para beltrano, mas para 
o povo roraimense não é. 
 Permito um aparte ao Deputado Sampaio, depois, para a 
Deputada Ângela. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Soldado Sampaio 
– Deputado Brito, eu quero ser bem rápido. Eu espero que todo esse 
processo de turbulência a gente consiga transitá-lo da melhor forma 
possível, de maneira pacífica. Que as amizades, as parcerias, não 
sejam perturbadas com isso. Temos a compreensão deste momento, 
quem é prol e quem é contra, e não podemos fomentar nenhum tipo 
de revanchismo ou violência. No domingo, vai haver lá a turma pró-
impeachment e a turma contra, e espero que seja no melhor ambiente 
possível e nenhum tipo de violência prevaleça.
 Segundo, Deputado Brito, Vossa Excelência, um nordestino, 
como eu, conhecemos de perto a miséria, a necessidade de nosso 
povo, lá do nordeste, daqui, do sudeste. São notórios, estatísticos, e 
matemáticos, os avanços sociais que houve nos últimos tempos, são 
irrefutáveis. Isso não é motivo para acobertar qualquer tipo de crime, 
pelo contrário. Nós não somos adeptos daquela política: “nós rouba, 
mas nós faz”.  Apura-se independente do nome, do partido que exerce 
ou não. É esse o nosso posicionamento, enquanto mandato, enquanto 
partido também. 
 Só para concluir, Deputado Brito, eu vou ler uma frase do 
teólogo Leonardo Boffe, que diz o seguinte: se os povos desse país 
soubessem o que está sendo preparado para eles, não haveria ruas 
que coubessem tanta gente para protestar contra o impeachment. Eu 
pergunto: nós temos pleno conhecimento do documento estabelecido 
pelo PMDB chamado Ponte para o Futuro. Quais as intenções? Por 
que não dão publicidade a este projeto político estabelecido há dias, 
que tem sido preparado pelo Michel Temer e a cúpula do PMDB. Lá 
está bem claro quais as reais intenções do Governo do PMDB. Não 
estou criando terrorismo em ninguém, mas será um retrocesso nessas 
políticas públicas sociais que nós temos conquistado nas últimas 
décadas. Então era isso que eu queria deixar registrado. Quem tem 
alguma dúvida das intenções do PMDB, leia esse documento chamado 
Ponte para o Futuro. Obrigado!
 O Senhor Deputado Brito Bezerra continua – Obrigado, 
Deputado Sampaio. Peço à taquigrafia que insira o aparte de Vossa 
Excelência do teor do meu discurso e permito um aparte à Deputada 
Ângela Águida. 
 A Senhora Deputada Ângela Portella – É uma oportunidade 
ímpar de esclarecer às pessoas, de mostrar os dois lados da moeda. 
Eu quero parabenizá-lo pela sua coragem. Esse assunto é ácido neste 
momento. Muitas pessoas preferem se calar ou caminhar junto com 
a maioria sem colocar na balança. É importante que tenhamos essas 
informações para que possamos esclarecer a forma como está sendo 
conduzida a questão do impeachment, que é uma forma danosa. O 
Tribunal Superior Eleitoral tem um processo em tramitação que 
poderia julgar a chapa Temer e Dilma contra ou a favor, mas não da 
forma como está sendo. Você retira o cargo de uma pessoa certa ou 
errada, mas para dar o cargo para uma pessoa que já esta lá e pior 
porque com relação à Presidente ainda não tem nenhuma fonte que 
realmente confirme, mas contra o Michel Temer tem várias situações 

que tantos problemas têm e tanto sofrimento traz razão pela qual tanto 
vem aqui nesta tribuna o Deputado Izaías Maia cobrar, que nós não 
temos energia, que os empresários sofrem que as famílias não têm 
qualidade de vida. Deputado Izaías, Vossa Excelência faz sua parte 
muito bem feita e todos nós sabemos que não tem energia mesmo, 
que nós estamos sofrendo e a que vem da Venezuela está prestes a 
ser cortada porque não tem energia nem na Venezuela. A Presidente 
Dilma, através desse esforço conjunto de todos nós Deputados que 
fomos lá conversar, pedir, implorar, para que nós tivéssemos o 
destravamento do Linhão de Tucuruí, ela concedeu à Governadora 
Suely e à Senadora Ângela. E nós temos hoje o destravamento do 
Linhão de Tucuruí, e vamos ter essa energia forte e confiável. Foi uma 
das ações da Presidente Dilma para com o Estado de Roraima. 
 Outra, a regularização fundiária está garantida, como está 
garantido o direito de propriedade das terras dos povos roraimenses. 
Nós vamos começar a emitir títulos definitivos de forma correta, que 
já eram para estar nas mãos daqueles que trabalham, daquelas pessoas 
que possuem terras. Não está porque no governo passado o ITERAIMA 
foi transformado em uma imobiliária pública, vendendo terras. E todos 
sabem. Tem gente presas por conta disso. Inclusive no INCRA, agora, 
descobriram que tantas pessoas, tantos empresários, funcionários 
públicos, Deputados, assentados, não podem ser assentados, pois não 
recebem até três salários mínimos. E aqui em Roraima tem, vai ser 
descoberto e exposto. Não foi exposto ainda porque o processo está 
em segredo de justiça. Mas tem e vai ser exposto.  
 Aqui no Estado de Roraima a Senadora Ângela conseguiu 
um feito inédito na questão do código florestal. Não é isso, Deputada 
Aurelina. Nós temos mais de 70% de nossas áreas preservadas. Só 
podíamos utilizar em torno de 20% para a produção e a senadora 
conseguiu que nós pudéssemos usufruir 50% dessas áreas.  Foi um 
avanço tremendo porque nosso setor produtivo é a única saída para nós 
sairmos da miséria e sairmos dessa política malfadada do contracheque. 
Ela conseguiu, também, e aqui eu quero deixar claro, há pouco, algo 
que a Deputada Aurelina tentou, foi em Brasília, esperneou, lutou. A 
Governadora Suely conseguiu da Presidente Dilma que nós tirássemos 
do decreto presidencial a área de demarcação, que seria uma área de 
proteção do lavrado. Nós já temos tantos lavrados protegidos, mas 
queriam mais. E quem foi que pretendeu essa área? Inclusive na região 
do Ereu, do Deputado Marcelo Cabral. Poderia ser lá no Amajari ou 
no Tucano, onde estivemos sábado e vimos uma produção linda, de 
melancia e melão inclusive abastecendo o mercado local e mandando 
o excesso para o Amazonas, como podia ser também na Serra da Lua. 
A presidente Dilma, através de um pedido da Senadora Ângela e da 
Governadora Suely Campos, retirou do decreto e não há mais condição 
de haver demarcação de proteção de lavrado aqui no Estado de 
Roraima.  Foi outra ação dessa presidente que está sendo demonizada 
aqui nesta Casa. 
 Portanto, Senhoras e Senhores, Senhor Presidente, quero 
dizer para Vossas Excelências que o meu velho pai, que Deus o 
tenha,me ensinou que a gratidão é uma dívida que  não prescreve.  
Mas para alguns políticos a gratidão é um fardo muito pesado para 
carregar. Quero dizer para Vossas Excelências que quando o PT 
ganhou e que quando o Senador Romero Jucá recebeu esses cargos 
todos, ele estava com o PT.  Ele apoiou o PT, apoiou o Presidente Lula 
e a Dilma. Quando ele viu a possibilidade da Dilma perder o cargo 
e o Temer assumir, aquele que ele nunca votou e que nunca gostou, 
ele foi apoiar o Temer. Isso se chama oportunismo. Eu poderia muito 
bem nunca vir nesta Tribuna para defender quem eu nunca votei, que 
é a Presidente Dilma, um partido que eu não tenho apreço, que eu 
não conheço, poderia muito bem não vir,mas eu não sou oportunista. 
Eu sei que a metade do povo de Roraima, ou 80%, ou talvez 100, 
esteja contra a Presidente Dilma, mas devido o meu posicionamento, 
a minha obrigação de formar opinião e de esclarecer o que realmente 
está acontecendo, não vou me furtar nunca porque não sou covarde e 
não sou oportunista, muito menos traidor.  Os amigos das horas fáceis 
nós encontramos em qualquer local, quero ver os amigos das horas 
difíceis, que ficam quando a coisa não está boa, que não abandonam 
quando a coisa está feia,quando pode perder, quando sabe que vai 
sofrer. Eu digo aqui de maneira antecipada que a Governadora Suely 
Campos, politicamente vai lutar para conseguir os votos dos Deputados 
Federais aqui do Estado de Roraima. Pode não conseguir, mas ela vai 
pedir para que sejam contra o impeachment. Ela quer a Presidente 
Dilma lá porque a Presidente Dilma a atende, atende a Senadora, 
atende nós Deputados. Destravou o Linhão de Tucuruí, tirou essa 
área do lavrado, que foi, inclusive, uma causa científica da filha da 
prefeita Teresa, que é enteada do Senador Romero Jucá. E colocaram 
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– Essa ampla discussão é plausível quando o político se acha numa 
situação confortável mediante a opinião pública para expressar seu 
sentimento, sua vontade. Eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência 
pela forma corajosa de expressar seus pensamentos perante a opinião 
pública mesmo na contestação dos atuais acontecimentos. Gostaria de 
fazer uma simples recordação. Na época em que o Brasil era composto 
por 24 Estados, dois Territórios e o Distrito Federal, o PMDB elegeu 
23 governadores indicava os dois governadores dos Territórios e do 
Distrito Federal. Desde lá, a sua luta constante para buscar o poder para 
chegar à presidência da república foi incessante e, para infelicidade do 
povo brasileiro, o Tancredo Neves faleceu antes de assumir o poder. 
De lá para cá, o PMDB fez todos os tipos de manobras para conquistar 
a presidência da República, Você pode ver que o PSDB nasceu de 
uma dissidência do PMDB e o Democrata é uma dissidência do PFL. 
Então, são essas dissidências de ideologia que levam esses partidos a 
apelarem para chegar ao poder. A última esperança do PMDB chegar 
ao poder seria desta forma. Eu não gosto do PT e nunca votei nele, mas 
tem certas coisas que temos que defender, que estão acima das nossas 
vontades políticas, acima das nossas ideologias. A juventude que aí 
está não conviveu com a ditadura militar, que é um dos piores regimes 
existente. Então, é preciso nos unir em favor da democracia e do direito 
de liberdade. Os desmandos que estão aí têm que ser punidos, não é 
o PT, o PMDB, e sim quem tem representatividade política nos seus 
partidos, mas Dilma Rousseff não tem nada de comprovado para ter o 
impeachment. Então, parabéns a Vossa Excelência por ter a coragem 
de vir à tribuna expressar seus sentimentos. 
 O Senhor Deputado Brito Bezerra continua – Solicito ao 
setor de taquigrafia a inserção do aparte do Deputado Chicão ao meu 
pronunciamento. Quero fazer justiça ao meu amigo Neudo Campos, que 
foi citado. Deputado Jorge Everton, ele vive também uma conspiração 
e perseguição, que há anos vem tentando lhe incriminar. Quero dizer 
que ele ainda não foi preso é porque ainda não foi comprovado. O 
próprio Poder Judiciário, através do Desembargador, diz que não tem 
porque prendê-lo. Pelo princípio da presunção da inocência que seja 
tramitado em última instância, para que se comprove que é ou não 
um sujeito lesivo ou corrupto. Portanto, está em um processo legal e 
o mesmo ainda está em andamento. Por isso ainda não foi preso. Até 
agora aos olhos da lei, ele é inocente, e por isso ainda não foi preso. 
Aprendi isso com o Professor João no curso de direito. Quero dizer 
a Vossa Excelência que o que me move é a sessão de justiça. Eu não 
quero dizer que eu sou justo, acho que justo só Deus. Nós trabalhamos 
para que as nossas ações se aproximem do justo. Estou aqui de coração 
aberto fazendo este pronunciamento porque entendo que não é justo 
o impeachment da Presidente Dilma nesta situação conturbada na 
política, e principalmente porque vão assumir pessoas que não têm boa 
índole, que vão espezinhar a classe política deste Estado bem como o 
povo. Eu tenho absoluta certeza, porque tiveram tanta oportunidade 
de fazer e aquele que teve oportunidade de fazer e não fez perdeu a 
vez. Não é este o momento do impeachment. Quero agradecer a Vossa 
Excelência pelo tempo e aos apartes de todos. Muito obrigado!
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Passaremos para a 
Ordem do Dia. Anuncio para a pauta da Ordem do Dia as seguintes 
matérias.
 Discussão e votação, em turno único, da Mensagem 
Governamental nº 062/15, de veto total ao Projeto de Lei nº 039/15, 
que “cria o Programa de Apoio Médico-Terapêutico e Educacional 
aos Portadores de Deficiência Auditiva Profunda, e dá outras 
providências”, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues. 
 Mensagem Governamental de Veto nº 063/15, veto total 
ao Projeto de Lei nº 007/2015, que “dispõe sobre a adoção das cores 
oficiais na pintura de prédios públicos e dá outras providências”, de 
autoria do Deputado George Melo.
 Mensagem Governamental nº 002/16, de veto total 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.
 Mensagem Governamental nº 005/16, de veto total ao 
Projeto de Lei nº 031/15, que “autoriza o Poder Executivo a criar, 
no âmbito da estrutura organizacional, o Instituto de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do Estado de Roraima – IATER e dá outras 
providências”, de autoria da Deputada Aurelina Medeiros.
 Mensagem Governamental nº 061/15, de veto parcial ao 
Projeto de Lei nº 014/2015, que “autoriza a criação do Programa 
Estadual de Saúde Móvel do Coração e dá outras providências”, de 
autoria do Deputado Soldado Sampaio.
 Moção de Pesar nº 06/16 aos familiares do Senhor Derly 

na Lava Jato e contra a maioria das pessoas que vão ficar dignitários 
deste poder. Então, a gente tem sim que fazer esse papel esclarecedor 
não dizendo que é a favor da Presidente, mas que por trás disso tem 
toda uma condição e temos que ficar atentos. O brasileiro ainda 
ouve muito que se coloca na mídia. A maioria das nossas redes de 
comunicação está nas mãos de poucos e aí vira como se fosse um 
cartel e as informações são condicionadas. A gente acaba recebendo as 
informações que interessam às elites dominantes, para os detentores do 
poder, um poder que nem sempre é leal e a favor da Nação Brasileira. 
Quero lhe parabenizar pela coragem de estar falando das duas faces 
desta história. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jorge Everton 
– Cada vez que escuto Vossa Excelência me impressiono pela sua 
oratória. Parabéns. O Senhor na legislatura passada quando era 
oposição ao governo tinha a mesma oratória e deixava a população 
orgulhosa quando fiscalizava o que o Senhor entedia que era irregular. 
Hoje o Senhor está no papel de líder e eu tenho dito constantemente 
que não é fácil o papel de líder. Parabenizo o Senhor pela postura 
e coerência. Neste sentido, apesar de não concordar, eu tenho que 
respeitar, assim como este parlamento tem que respeitar a opinião. 
Mas, me permita fazer uma observação no seu discurso. O Senador 
Romero Jucá na eleição presidencial, em momento algum, apoiou a 
Presidente Dilma, o PMDB/Roraima, em momento algum, pediu voto 
para a Presidente Dilma. Então, ele não está sendo incoerente quando 
marca sua posição a favor da sociedade brasileira, do povo e da Nação. 
Estamos ouvindo a sociedade diariamente e não é possível que as ruas 
não estejam sendo ouvidas. Não está sendo uma criação de partido A 
ou B. Essa revolução é importante para que o Brasil seja passado a 
limpo e ela tem que ser feita em todos os níveis, não é só no Executivo 
não, tem que ser no Legislativo, no Judiciário. A sociedade brasileira 
não aceita mais desmandos e descasos com dinheiro público. Essa 
posição do Senador Romero traduz a insatisfação da sociedade. Desde 
a época da campanha, ele marcou seu posicionamento em não votar e 
nem apoiar a Presidenta Dilma. Outra observação que gostaria de fazer 
é que Dilma não fez mais do que obrigação pelo povo de Roraima. Pelo 
contrário, a gestão do PT já causou danos terríveis com a homologação 
em área contínua e tem causado transtornos ao nosso Estado, quando 
não permite que o Estado se desenvolva. Ela não fez mais do que sua 
obrigação. Eu acho que ela tem que fazer muito mais. Independente de 
termos votado ou não no PT, fazemos parte da Federação e precisamos 
ser tratados com respeito. A população do nosso Estado sofre com 
problemas de energia elétrica, essa inconstância no abastecimento em 
virtude de uma corrente, que de forma absurda fecha a BR impedindo 
a nossa população o seu direito de ir e vir. Temos agora um problema 
com a malha aérea que está sendo trabalhada em nível do Parlamento 
Amazônico e o Senador Jucá também já se reuniu tentando evitar que 
os voos sejam cancelados. Nós vamos ficar impedidos por terra e 
por ar. O que vamos fazer? Não somos entes federados? Então, deem 
logo a liberdade ao nosso Estado para que possamos montar um país 
independente, porque a União não quer Roraima na Federação. É esse 
o clamor que faço em prol do povo de Roraima e do Brasil. Com 
relação ao que Vossa Excelência citou em relação à Prefeita Tereza, 
eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte da base da Prefeita Tereza, 
dos projetos dela. Ela tem mostrado um modelo de gestão, um modelo 
que deveria ser implementado em todas as prefeituras e governos 
porque a cidade foi reconstruída pela Prefeita com apoio do Senador 
Jucá. Isso sim é trabalho e algo para ser referendado e espelhado, 
seja oposição ou não. Eu concordo com Vossa Excelência que quem 
comete crime tem que ir para a cadeia. O Senhor sabe que defendo 
isso aqui e até agora eu não entendo porque o Senhor Neudo Campos 
consegue habeas corpus a torto e a direita e não vai preso. Ele tem 
que ir preso. Comprovadamente ele foi condenado. Não podemos ser 
contraditórios, cadeia é para todos que cometerem crime. Obrigado!
 O Senhor Deputado Brito Bezerra continua – Eu aqui disse 
que cadeia é para todo aquele que de forma comprovada cometeu 
crime.Se cometeu crime de forma comprovada tem que ir para a cadeia.
Não citei nome de quem poderia ser exceções, de forma alguma.Todo 
aquele que cometeu crime e foi julgado em última instância deve ir 
para a cadeia.Digo isso aqui e em qualquer local, e digo para Vossa 
Excelência que não falei aqui que o Senador Romero Jucá apoiou a 
presidente Dilma, de forma alguma.Ele não apoiou a Dilma e nem o 
Temer.Eu falei que eles não prestavam para conduzir o país, mas, a 
partir do momento que a presidente Dilma foi eleita, ele apoiou, teve 
direito a todos os cargos aqui, e era para ele a melhor presidenta do 
país e agora é o Temer que ele nem votou. Isso é incoerência. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Chicão da Silveira 
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 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Só para dar 
conhecimento, informo que na segunda, terça e quarta–feira da 
semana passada estive em Brasília acompanhando a mobilização 
de várias categorias de servidores, como bombeiros militares e 
policiais. Acompanhamos o movimento para retirar do regime de 
urgência o Projeto de Lei Complementar nº 257, que agora a pouco 
o Deputado Chagas falou aqui, que renegocia as dívidas da União 
para com os Estados. Nessa renegociação, faz exigências aos estados, 
retirando direitos trabalhistas de muitos servidores deste país. Então, 
nós, enquanto partido, e mesmo na defesa do governo Dilma, não 
compactuamos. Não é incoerência! Incoerência se tivesse apoiando 
esse tipo de projeto prejudicando a classe trabalhadora. Se as ações do 
governo forem para beneficiar o trabalhador, sou a favor; se for para 
prejudicar, me posiciono contra. Inclusive conseguimos avançar e já 
foi retirado do regime de urgência o Projeto. Estavam presentes, eu e o 
Deputado Chagas. Vários policiais civis e militares do Estado também 
fizeram presentes no movimento, se posicionando contra esse projeto 
257. Muito obrigado!
 O Senhor Presidente Chico Mozart - E, não havendo mais 
nada a tratar, dou por encerrada a presente Sessão e convoco outra 
para o dia 13 de abril, à hora regimental. Registraram presença, no 
painel, os Senhores Deputados: Ângela Àguida Portella, Aurelina 
Medeiros, Brito Bezerra, Chicão da Silveira, Coronel Chagas, 
Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Francisco Mozart, George 
Melo, Izaías Maia, Jalser Renier, Jânio Xingú, 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: 13/04/2016

DAS COMISSÕES
SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA 
DIRETORIA DE ASSISTENCIA ÀS COMISSÕES
GERENCIA DE APOIO ÀS COMISSÕES
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E 
SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 005/16
 Convocamos os Senhores Deputados Membros desta Comissão: 
Masamy Eda, Chico Mozart, Lenir Rodrigues e Mecias de Jesus, para 
reunião Extraordinária no dia 10/05/16, após Sessão Plenária, na sala 
de reuniões nos altos do Plenário Deputada Noêmia Bastos Amazonas 
deste Poder, para apreciação do Ofício nº 118/16, do Conselho Regional 
de Enfermagem de Roraima-COREN, cópia Anexa.

Sala das Sessões, 05 de maio de 2016.
Deputado Evangelista Siqueira 

Vice-Presidente da Comissão.

SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA 
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
COMISSÕES EM CONJUNTO  DE: TERRAS , COLONIZAÇÃO 
E ASSUNTOS INDÍGENAS E CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
REDAÇÃO FINAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2016
         Convocamos os Senhores Deputados, Jânio Xingú (Terras), 
Aurelina Medeiros (Terras/CCJ); Naldo da Loteria (Terras); Marcelo 
Cabral (Terras); Jorge Everton (CCJ), Coronel Chagas(CCJ); Lenir 
Rodrigues (CCJ); Brito Bezerra (CCJ); para reunião extraordinária 
dessa Comissão em Conjunto, no dia 09 de maio do corrente, ás 15h, 
na Sala de Reuniões, nos altos do Plenário Deputada Noêmia Bastos 
Amazonas, deste poder, para discussão do Substitutivo ao Projeto de 
Lei nº 056/2015, de autoria do Poder Executivo, que” Dispõe sobre a 
regularização fundiária de assentamento irregulares, imóveis urbanos 
de domínio do Estado de Roraima e dá outras providências”, na qual 
se farão presentes os senhores: 

• Alysson Roger Macedo, Presidente do Instituto de Terras 
de Roraima – ITERAIMA;

• Sótero França da Silva, Diretor de Regularização 
Fundiária – ITERAIMA;

• Anna Cássia Navais de Menezes Taludo - Diretora de 
Colonização e Assentamento-ITERAIMA; e

• Káren Macêdo de Castro – Procuradora do ITERAIMA.
Sala das Sessões, 05 de maio de 2016.

Mecias de Jesus
Presidente da Comissão de Terras

Vieira do Nascimento, ocorrido no dia 11 do corrente, no Município 
de São João da Baliza, de autoria dos Deputados Mecias de Jesus, 
Aurelina Medeiros e Brito Bezerra. 
 O Senhor Deputado Chicão da Silveira pede Questão de 
Ordem – Senhor Presidente, solicito que seja feita a verificação de 
quórum.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário proceder à verificação de quórum.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, não há quórum específico.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Não há quórum para 
deliberação dos vetos, os quais serão transferidos para a próxima 
Sessão. Solicito ao Senhor Primeiro Secretário proceder à leitura da 
Moção de Pesar nº 06.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – procede 
à leitura da Moção de Pesar nº 06.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Coloco em discussão. 
Não havendo quem queira discutir a matéria, passaremos para 
votação. A votação será simbólica: os Deputados que forem favoráveis 
permaneçam como estão. Dou por aprovada a matéria. 
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à leitura 
da Resolução que cria a Comissão Externa, nos termos dos artigos 269 
e 271 do Regimento Interno, para analisar o nome do Senhor Rogério 
Martins Campos para o cargo de Presidente da Fundação de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima – FEMARH/RR.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria (Lida a 
Resolução).
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio pede Questão de 
Ordem – Senhor Presidente, que seja respeitada a proporcionalidade 
dos blocos, e o Bloquinho não tem um representante. Nós temos 
direito a uma vaga!
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Aqui tem o Deputado 
Mecias de Jesus, Deputado Brito Bezerra. 
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio pede Questão de 
Ordem – O Deputado Mecias ou o líder do governo é quem decide. Eu 
peço que adicione um membro do bloquinho. 
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Entre em acordo!
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – De acordo, Senhor 
Presidente!
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Quem Vossa 
Excelência indica para compor a comissão?
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio pede Questão de 
Ordem – Pode colocar o meu nome. 
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Retiro o nome do 
Deputado Mecias. Passaremos para Explicações Pessoais.
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Informo aos meus 
pares que realizamos um evento, referente à Semana Municipal do 
Autista, que atendeu em torno de 120 pessoas, juntamente com a 
Vereadora Maiara. Promovemos palestras de conscientização do tema, 
infelizmente o número foi reduzido, e desta forma, buscando atender 
mais pessoas, protocolei um Projeto de Lei que institui a Semana 
Estadual do Autismo. Eu peço aos Senhores Deputados quer nos 
ajudem na tramitação e aprovação deste projeto. Muito obrigado!
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Comunico aos 
Senhores Deputados que amanhã, às 14h30min, no Plenarinho, haverá 
Audiência Pública com o Secretário de Saúde, para apresentação do 
relatório quadrimestral das atividades. Conforme a Lei Complementar 
nº 141, de 13/01/2012, no seu artigo 36, parágrafo 5°, e de acordo 
com o artigo 32 é necessária e obrigatória à presença de representante 
do Ministério Público a qual a Promotora de Justiça da Saúde Jeane 
Sampaio. Já confirmou sua presença. Estou convidando não só os 
Deputados membros da Comissão, e sim todos os Deputados estão 
convidados. Da mesma forma, após o término da Sessão, convido 
os Deputados membros da Comissão Especial Externa, criada pela 
Resolução 032/15, Jorge Melo, Aurelina Medeiros, Coronel Chagas 
e Evangelista Siqueira, convido também o Senhor Josias Fonseca 
Licata, Presidente da SIMPOL, para reunião após a Sessão. 
 O Senhor Deputado Chicão da Silveira- Convido os 
Deputados membros da Comissão Especial Interna, criada através da 
Resolução 08/16, para analisar as Propostas de Emenda à Constituição 
nº 02/16 e 03/16, após a Sessão: os Senhores Deputados Evangelista 
Siqueira, Lenir Rodrigues, Odilon Filho e Francisco Mozart. Há uma 
ante proposta de PEC, de autoria do Deputado George Melo e vários 
Deputados, que trata sobre a licença maternidade e paternidade e 
licença para pessoas que necessitam de cuidados especiais.  Peço a 
atenção dos colegas para apreciação. 


