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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.



2 BOA VISTA , 13 DE MAIO DE 2016

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a servidora Josiane de Araujo Nascimento 

da Silva, matrícula 15874, a partir de 31 de março de 2016, do Cargo 
Comissionado em Gabinete de FS1 – Assessor 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, 12 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 0524/2016-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 Kadu Dhones dos Santos, 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, 12 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 0525/2016-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 Lucas Guilherme Torres Ferreira, 

matrícula 16099, a partir de 31 de março de 2016, do Cargo Comissionado 
de Assistente Especial III MD, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa 
Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 009/2011, 
de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 26.07.2011.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 31 de março de 2016.

Palácio Antônio Martins, 12 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 0526/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora Clea de Oliveira Sousa, 

matrícula 12063, 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, 12 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 ADMINISTRATIVOS
DA PRESIDÊNCIA - ATOS DA CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-ALE 
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2015

AVISO 
NOVA DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 035/ALE/2016
TIPO: Menor Preço Global 
NATUREZA: Tomada de Preço nº 002/2016
OBJETO: Aquisição de centrais de ar do tipo Split para atender esta Casa 
Legislativa e a sede da Escolegis de Boa Vista –RR. 
DATA e HORA: Em 20 de Maio de 2016 ás 09:00 horas 
LOCAL: Sala de Reuniões da CPL, localizada na Av. N. Sra. da Consolata, 
Nº 897, Centro, em Boa Vista-RR, CEP: 69301-011 - Boa Vista-RR.
Obs. O Edital e outras informações estão à disposição dos interessados em 
horário das 08:00h as 13:00h, na sala de reuniões da CPL endereço acima 
citado.

Boa Vista-RR, 12 de Maio de 2016
Maria Jaime L. Menezes

Presidente Substituta da CPL /ALE-RR

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº0521/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

RESOLVE:
Art. 1º TORNAR SEM EFEITO por estrita necessidade desta 

casa, o usufruto das férias do servidor DIEGO MARCELO DA SILVA, 
matrícula 16988, programada para o período de 02/05/2016 a 31/05/2016, 
referente ao exercício de 2016,  a qual fez parte da resolução n° 0301/2016 
– DGP, publicada no Diário da ALE nº 2269 de 28.04.2016.

Art. 2º As férias referente as exercício de 2016 serão usufruídas 
nos períodos abaixo:

Início Término Dias

15/04/2016 24/04/2016 10

08/09/2016 17/09/2016 10

07/11/2016 16/11/2016 10

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 12 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 N° 0522/2016-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 Interromper os últimos 18 (dezoito) dias do usufruto 

das férias do servidor MARILSON GOMES DE OLIVEIRA, matrícula 
9030, programada para o período 13/05/2016 a 30/05/2016, referente ao 
exercício de 2016, por necessidade da instituição.

Art. 2º As férias ora suspensas serão usufruídas no período de 
05/12/2016 a 22/12/2016.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 12 de maio de 2016.

Deputado Jalser Renier Padilha
Presidente

Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra
1º Secretário

Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0523/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, em 
conformidade com a Resolução 11/92,
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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, 12 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 0531/2016-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 Eraldo da Costa Tolentino, 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, 12 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 0532/2016-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 Ivonildo Silva de Souza, matrícula 

17745, a partir de 01 de abril de 2016, do Cargo Comissionado de Assistente 
Especial I MD, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, 
em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 009/2011, de 22 de 
julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 26.07.2011.

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

Palácio Antônio Martins, 12 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 0533/2016-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 Ivonildo Silva de Souza, a partir de 01 

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

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

Palácio Antônio Martins, 12 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 0534/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

RESOLUÇÃO Nº 0527/2016-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 Eliana Coelho Sales, 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, 12 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 0528/2016-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 Elton Francisco Borralho de Brito, 

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, 12 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 0529/2016-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 Emerson dos Santos Sousa, 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, 12 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 0530/2016-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 Emerson Oliveira Guimarães, 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 
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RESOLUÇÃO Nº 0538/2016-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 Ercilia Dias da Silva, 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, 12 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 0539/2016-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 Erivana Torres dos Santos, a partir 

de 01 de abril de 2016, para exercer cargo comissionado de 
Assistente Especial III MD, integrante do Quadro de Pessoal desta 
Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução 
nº 009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da ALE 
nº 1150 de 26.07.2011.

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

Palácio Antônio Martins, 12 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 0540/2016-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 Eudyafla Nogueira Chagas, 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, 12 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 0541/2016-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 Eveline Michele Fidelis Raposo, 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 

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a servidora Janaina de Alencar Freire,, 

matrícula 17918, a partir de 01 de abril de 2016, do Cargo Comissionado 
de Assessor Especial III MD, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa 
Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 009/2011, 
de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 26.07.2011.

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

Palácio Antônio Martins, 12 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 0535/2016-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 Janaina de Alencar Freire, a partir de 01 

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

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

Palácio Antônio Martins, 12 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 0536/2016-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 Edivalda Ribeiro da Fonseca, 

matrícula 18024, a partir de 31 de março 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 31 de março de 2016.

Palácio Antônio Martins, 12 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 0537/2016-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 Fabio Freitas Brasil Pereira, 

matrícula 17916, a partir de 31 de março de 2016, do Cargo Comissionado 
de Assistente Especial II MD, integrante do Quadro de Pessoal desta 
Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 
de 26.07.2011.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 31 de março de 2016.

Palácio Antônio Martins, 12 de maio de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário
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RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR Fabio Fernandes Mesquita, 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, 12 de maio de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA
ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA QUINGENTÉSIMA PRIMEIRA 
SESSÃO ORDINÁRIA DO QUINQUAGÉSIMO PRIMEIRO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA.
Às nove horas do dia onze de maio de dois mil e dezesseis, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
quingentésima primeira 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 JalserRenier, declarou aberta a Sessão e solicitou ao 
Senhor Segundo-Secretário, Deputado Izaías Maia, proceder à 
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 EXECUTIVO: Ofício nº 829, de 10/05/16, do Secretário-chefe 
da Casa Civil, solicitando retificação da Mensagem Governamental 
nº 025, protocolada em 04/05/16, que “dispõe sobre a Defesa Sanitária 
Animal do Estado de Roraima”. RECEBIDO DOS DEPUTADOS: 
Projeto de Leis/nº, de 19/04/16, da Deputada Lenir Rodrigues, que 
“institui a Semana Estadual de Educação Preventiva e de 
Enfrentamento à Endometriose”; Projeto de Lei s/nº, de 09/05/16, do 
Deputado Jorge Everton, que “dispõe sobre a isenção da taxa de 
estacionamento a usuários que comprovem compras no valor 
correspondente a, pelo menos, dez vezes mais que o valor da taxa de 
estacionamento em shoppings centers no Estado de Roraima e dá 
outras providências”; Projeto deLeis/nº, de 09/05/16, do Deputado 
Jorge Everton, que “concede isenção do Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores – IPVA aos proprietários de motocicleta, 
motonetas e ciclomotor com potência de até 150 cilindradas e dá 
outras providências”; Indicação s/nº, de 09/05/16, do Deputado Jorge 
Everton ao Governo do Estado, para a disponibilização de estrutura 
mínima de funcionamento para a Escola Estadual Luiz Ribeiro de 
Lima, no Bairro Jardim Equatorial, na cidade de Boa Vista; Indicação 
s/nº, de 09/05/16, do Deputado Jorge Everton ao Governo do Estado, 
para a disponibilização de estrutura mínima de funcionamento para a 
Escola Estadual Ayrton Senna da Silva, localizada no Centro da 
cidade de Boa Vista; Indicaçãos/nº, de 09/05/16, do Deputado Jorge 
Everton ao Governo do Estado, para a realização, no bairro Santa 
Tereza, de obras de esgoto nas ruas que não possuem tal estrutura e 
manutenção naquelas que possuem; Indicaçãos/nº, de 09/05/16, do 
Deputado Jorge Everton ao Governo do Estado, para a implantação de 
policiamento ostensivo nas ruas do bairro Santa Tereza; Indicaçãos/
nº, de 09/05/16, do Deputado Jorge Everton ao Governo do Estado, 
para implantação de policiamento ostensivo nas ruas do bairro 
Pintolândia; Indicaçãos/nº, de 09/05/16, do Deputado Jorge Everton 
ao Governo do Estado, para implantação de policiamento ostensivo 
nas ruas do bairro Jóquei Clube; Indicaçãos/nº, de 09/05/16, do 
Deputado Jorge Everton ao Governo do Estado, para implantação 
depoliciamentoostensivo nas ruas do bairro Cauamé; Indicaçãos/nº, 
de 09/05/16, do Deputado Jorge Everton ao Governo do Estado, para 
implantação de policiamento ostensivo nas ruas do bairro Caranã; 
Indicação s/nº, de 09/05/16, do Deputado Jorge Everton ao Governo 
do Estado, para implantação de policiamento ostensivo nas ruas do 
bairro Alvorada; Indicaçãos/nº, de 09/05/16, do Deputado Jorge 
Everton ao Governo do Estado, para a reabertura do posto policial 
localizado na rotatória do bairro Caranã; Indicaçãos/nº, de 09/05/16, 
do Deputado Jorge Everton ao Governo do Estado, para que 

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, 12 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 0542/2016-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 Fabiana de Oliveira Barros, 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, 12 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 0543/2016-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 Reila Martins Botelho, matrícula 

17610, a partir de 31 de março de 2016, do Cargo Comissionado em 
Gabinete de FS1 – Assessor 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, 12 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 0544/2016-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 Fabio Chaves de Oliveira, 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, 12 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 0545/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, em 
conformidade com a Resolução 11/92,
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complementarem seus salários. Continuando, destacou que irá lutar 
pela classe, assim como tem feito com os servidores da polícia civil e 
pediu apoio aos seus Pares para a aprovação do Projeto que concede 
o auxílio alimentação aos Agentes Penitenciários. De acordo com o 
Senhor Deputado, muitos irão dizer que o Estado não vai ter recursos 
para pagar o auxílio, pois futuramente será um direito também dos 
servidores do Quadro Geral, o que em sua opinião, é um valor 
irrisório diante dos contratos milionários que o governo tem com 
empresas de Manaus. Em seguida, destacou a importância da 
aprovação do projeto que trata do mandato classista a fim de garantir 
aos presidentes dos sindicatos a liberdade para defenderem os direitos 
dos sindicalizados sem que sejam perseguidos pelos seus superiores. 
Finalizou dizendo aos presentes que defender os menos favorecidos é 
motivo de orgulho e que seu desejo é retribuir a todos, com a força do 
seu trabalho, as oportunidades que este Estado lhe proporcionou 
desde a sua chegada. A Senhora Lenir Rodrigues iniciou expondo as 
finalidades do CHAME e informando sobre a realização, em Brasília, 
da 4ª Conferência Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, na 
qual o Centro roraimense tem sido um dos mais visitados. 
Continuando, agradeceu o apoio da Mesa Diretora para que o CHAME 
realize atividades em todo o Estado e destacou as ações resultantes da 
parceira com a Liga Roraimense de Combate ao Câncer. Finalizou 
informando que, com apoio do Presidente da Casa, está sendo 
implantado o núcleo de proteção às vítimas de tráfico de pessoas. 
ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente anunciou, para Ordem do 
Dia, discussão e votação, em primeiro turno, do Substitutivo à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 003/16, apensada à Proposta 
de Emenda nº 002/16, que “altera o parágrafo único do artigo 4º da 
Constituição do Estado de Roraima, de autoria de vários Deputados; 
e doProjeto de Lei Complementar nº 010/15, que “cria o Fundo de 
Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima - 
FRIBOM e dá outras providências”, de autoria governamental. Em 
segundo turno, discussão e votação do Projeto de Lei Complementar 
nº 008/15,que “dispõe sobre a alteração da Lei Complementar nº 198, 
de 3 de agosto de 2012, que dispõe sobre a reestruturação do programa 
Bolsa de Estudo Universitária, de que trata o artigo 151, parágrafo 
único, da Constituição de Roraima e dá outras providências, de 
autoria do Deputado Francisco Mozart; doProjeto de Lei 
Complementar nº 009/15,que “altera o caput do artigo 86 da Lei 
Complementar nº 053, de 31 de dezembro de 2001, e assegura ao 
servidor o direito à licença com remuneração para desempenho de 
mandato classista, de autoria do Deputado Jânio Xingú; daProposta 
de Emenda à Constituição 001/16, que “altera o inciso XVII do art. 11 
da Constituição Estadual, de autoria de vários Deputados”. E, em 
turno único, discussão e votaçãodo Projeto de Lei nº 023/16, que 
“institui o auxílio-alimentação para os Agentes Penitenciários do 
Estado de Roraima, de autoria governamental”; doProjeto de Lei nº 
026/16, que “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 para os fins que especifica, conforme Mensagem 
Governamental nº 21 de 4 de maio de 2016”; doProjeto de Lei nº 
009/16, que “altera dispositivos da Lei n° 664, de 17 de abril de 2008, 
que dispõe sobre o sistema de transporte intermunicipal de passageiros 
do Estado de Roraima e dá outras providências”, de autoria do 
Deputado Coronel Chagas; e doProjeto de Lei n° 038/15,que “dispõe 
sobre a realização, em crianças, de exame destinado a detectar 
deficiência auditiva e dá outras providências”, de autoria da Deputada 
Lenir Rodrigues. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao 
Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do Substitutivo à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 003/16, que, colocado em 
discussão e votação eletrônica, foi aprovado, em primeiro turno, com 
17 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. 
Continuando, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-
Secretário proceder à leitura do Projeto de Lei Complementar nº 
010/15e o parecer da comissão especial. Colocado em discussão e 
votação eletrônica, o projeto foi aprovado, em primeiro turno, com 18 
votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. O Senhor 
Presidente solicitou então ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à 
leitura do Projeto de Lei Complementar nº 008/15, que, colocado em 
discussão e votação, foi aprovado, em segundo turno, com 19 votos 
‘sim’, nenhum ‘não’ e nenhuma abstenção. Após, o Senhor Presidente 
solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do Projeto 
de Lei Complementar nº 009/15, que, colocado em discussão e 
votação eletrônica, foi aprovado, em segundo turno, com 17 votos 
favoráveis, nenhum voto contrário e nenhum abstenção. Em seguida, 

encaminhe Projeto de Lei sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários 
dos Técnicos Educacionais do Estado de Roraima; Indicaçãos/nº, de 
09/05/16, do Deputado Jorge Everton ao Governo do Estado, para a 
realização de reparo e manutenção da ponte na estrada do Haras 
Cunhã-Pucá que liga o Município de Boa Vista à Vila da Serra Grande 
I, acerca de 20 km de Boa Vista; Indicaçãos/nº, de 09/05/16, do 
Deputado Jorge Everton ao Governo do Estado, para que providencie 
aluguel de geradores de energia que atendam o município de 
Pacaraima enquanto perdure a crise energética naquela cidade; 
Indicaçãos/nº, de 09/05/16, do Deputado Jorge Everton ao Governo 
do Estado, para a realização, no bairro Cauamé, de obras de esgoto 
nas ruas que não possuem tal estrutura e manutenção nas ruas que 
possuem; Indicaçãos/nº, de 09/05/16, do Deputado Jorge Everton ao 
Governo do Estado, para realização, no bairro Caranã, de obras de 
esgoto nas ruas que não possuem tal estrutura e manutenção nas ruas 
que possuem; Indicaçãos/nº, de 09/05/16, do Deputado Jorge Everton 
ao Governo do Estado, para a realização, no bairro Pintolândia, de 
obras de esgoto nas ruas que não possuem tal estrutura e manutenção 
nas ruas que possuem; Indicaçãos/nº, de 09/05/16, do Deputado Jorge 
Everton ao Governo do Estado, para disponibilização de estrutura 
mínima de distribuição de medicamentos no Hospital Estadual 
Coronel Mota; Indicaçãos/nº, de 09/05/16, do Deputado Jorge 
Everton ao Governo do Estado, para a construção de rede de esgoto 
nas ruas do Bairro Jóquei Clube; Indicação s/nº, de 09/05/16, do 
Deputado Jorge Everton ao Governo do Estado, para a construção de 
rede de esgoto nas ruas do Bairro Alvorada; Indicaçãos/nº, de 
09/05/16, do Deputado Jorge Everton ao Governo do Estado, para a 
lotação de professores e reforço da segurança nas proximidades da 
Escola Estadual Jesus Nazareno de Souza Cruz, no bairro Caranã. 
Indicação s/nº, de 09/05/16, do Deputado Marcelo Cabral ao Governo 
do Estado, para a construção de pontes na Vicinal 24, município de 
São João da Baliza; Indicaçãos/nº, de 09/05/16, do Deputado Marcelo 
Cabral ao Governo do Estado, para a construção de pontes na Vicinal 
03 – município de Rorainópolis; Indicaçãos/nº, de 09/05/16, do 
Deputado Marcelo Cabral ao Governo do Estado, para a construção 
de ponte sobre o Rio Roxinho – município de Mucajaí; e Memorandonº 
028, de 10/05/16, do Deputado Marcelo Cabral, comunicando sua 
ausência na Sessão Plenária do dia 11 de maio do corrente ano. 
GRANDE EXPEDIENTE: O Senhor Deputado Izaías Maia iniciou 
informando que, devido à crise financeira, o Governo de Roraima tem 
tido dificuldades em honrar com os acordos firmados com os 
professores, criticando a atitude do governo em não esclarecer seus 
motivos à categoria, solicitando mais transparência nas decisões do 
Executivo estadual. Em seguida, mencionou o latrocínio ao 
comerciante Didi para afirmar que o aumento da violência em 
Roraima é devido à redução de investimentos na Segurança Pública. 
Exemplificou com a redução de viaturas do programa Ronda no 
Bairro e as consequências disso em termos práticos. Finalizando, 
falou sobre o nível crítico da capacidade de funcionamento de Guri e 
do quão ruim isso é para Roraima, que não tem outra forma de suprir 
o fornecimento de energia por estar inadimplente com a Petrobras e 
não ter usinas termoelétricas que produzam o suficiente para todo o 
Estado. O Senhor Deputado Jorge Everton inicialmente, informou 
ter protocolado requerimento para abertura de CPI na educação e, 
assim, entender a situação e fazer indicações para corrigir as 
injustiças, tais quais melhorias salariais reivindicadas pelos técnicos 
em educação que se encontram no plenário, com os quais se 
solidarizou. Informou também ter protocolado projeto de lei que 
prevê isenção de IPVA para proprietários de veículos de até 150 CC e 
expôs os motivos para a elaboração da proposta. Em seguida, disse 
que, como Ouvidor da Assembleia Legislativa, implementou a 
ouvidoria cidadã, da qual enumerou os propósitos, a metodologia de 
trabalho e alguns resultados já obtidos. Continuando, lembrou a 
votação,no Senado,do impedimento da Presidente da República, a 
qual teria praticado irregularidades, comparando-a com a Governadora 
de Roraima, que já teria praticado irregularidades ainda pioressem 
qualquer aprovação de requerimento para abertura de CPI ou criação 
de comissão para julgar o pedido de afastamento protocolado pelo 
Ministério Público de Contas. O Parlamentar considera que a 
Assembleia está prevaricando aos deveres. Finalizou parabenizando o 
Deputado Chico Mozart pela autoria do Projeto de Lei Complementar 
nº 08/15, sobre reestruturação do programa Bolsa de Estudo 
Universitária. O Senhor Deputado Jânio Xingú iniciou destacando 
que há mais de um ano realizou nesta Casa Audiência Pública para 
tratar da questão dos servidores do Quadro Geral que mesmo tendo 
sido aprovados no concurso público até hoje recebem abono para 
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Solicito à Senhora Primeira-Secretária que proceda à verificação de 
quórum. 
 A Senhora Primeira-Secretária Lenir Rodrigues - Senhor 
Presidente, há quórum para abertura dos trabalhos.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a presente Sessão. 
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário que proceda à 
leitura da Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Marcelo Cabral – Lida a 
Ata.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão a 
Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum Deputado que queira 
discuti-la, coloco-a em votação.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão Anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
leitura do Expediente.
 A Senhora Primeira-Secretária Lenir Rodrigues – Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: 
 Projeto de Decreto Legislativo s/nº, de 31/03/16, dos 
Deputados Jalser Renier e Lenir Rodrigues, que declara de utilidade 
pública o Centro Educacional Infantil Voluntário Príncipe Encantado, 
e dá outras providências; 
 Projeto de Lei s/nº, de 12/04/16, do Deputado Jorge 
Everton, que “institui a Semana do Autismo no âmbito do Estado de 
Roraima, e dá outras providências”; 
 Indicação s/nº, de 01/04/16, da Deputada Angela Águida 
Portella ao Governo do Estado para construção da ponte de 6m que 
foi queimada na vicinal 01 no município de Caracaraí, região de 
Petrolina; 
 Indicação s/nº, de 01/04/16, da Deputada Angela Águida 
Portella ao Governo do Estado para Construção de pontes que 
foram queimadas, sendo duas na Vicinal 27 e uma na Vicinal 36, no 
município de Rorainópolis; 
 Indicação s/nº, de 01/04/16, da Deputada Angela Águida 
Portella ao Governo do Estado para construção e recuperação de 
pontes na vicinal 06, Kms 06, 15, e 18, no município de Iracema, 
região de Campos Novos; 
 Indicação s/nº, de 11/04/16, da Deputada Angela Águida 
Portella ao Governo do Estado para reforma da Escola Estadual José 
Pereira de Araújo, localizada na vicinal 05, região do Roxinho, no 
município de Iracema; 
 Indicação s/nº, de 11/04/16, da Deputada Angela Águida 
Portella ao Governo do Estado para construção de bueiro e elevações 
de aterros nas vicinais 01, 06 e 16, no município de Iracema, região 
de Campos Novos; 
 Indicação s/nº, de 11/04/16, da Deputada Angela Águida 
Portella ao Governo do Estado para reabertura de 20 km de “Picadão”, 
encascalhamento do trecho, construção de bueiros e de uma ponte na 
Vicinal 17, município de Iracema, região do Roxinho; 
 Indicação s/nº, de 11/04/16, da Deputada Angela Águida 
Portella ao Governo do Estado para recuperação de bueiros na vicinal 
06, município de Iracema, região do Roxinho; 
 Indicação s/nº, de 11/04/16, da Deputada Angela Águida 
Portella ao Governo do Estado para construção e recuperação de 
pontes nas vicinais 14 e 17 no município de Iracema, região do 
Roxinho; 
 Indicação s/nº de 11/04/16, da Deputada Angela Águida 
Portella ao Governo do Estado para construção de bueiros e elevações 
de aterros na vicinal 17 no município de Iracema, região do Roxinho; 
 Indicação s/nº, de 06/04/16, da Deputada Lenir Rodrigues 
ao Governo do Estado para determinar aos órgãos competentes 
providências urgentes de prevenção contra da gripe H1N1-Influenza 
A, dentro das escolas públicas estaduais, mediante disponibilização 
das vacinas; 
 Indicação s/nº, de 11/04/16, do Deputado Zé Galeto ao 
Governo do Estado, para providências, em caráter de urgência, para 
reconstrução da ponte conhecida como tronco do Roxinho, a única que 
dá acesso às Vicinais 14, 15, 16 e 17, na Vila do Roxinho, município 
de Iracema; 
 Indicação s/nº, de 11/04/16, do Deputado Chicão da 
Silveira ao Secretário de Estado da Infraestrutura, para recuperação 
da ponte sobre o rio Ariranha na Vicinal 34, município de Caroebe; 
 Indicação s/nº, de 11/04/16, do Deputado Chicão da 
Silveira ao Secretário de Estado da Infraestrutura para reforma geral 

o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder 
à leitura da Proposta de Emenda à Constituição nº 001/16, a qual, 
colocada em discussão e votação eletrônica, foi aprovada com 19 
votos ‘sim’, nenhum ‘não’ e nenhuma abstenção. Prosseguindo, o 
Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à 
leitura do Projeto de Lei nº 038/15, que, colocado em discussão e 
votação eletrônica, foi aprovado em turno único com 18 votos 
favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. Prosseguindo, o 
Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário à leitura 
do Projeto de Lei nº 023/16, que, colocado em discussão e votação, 
foi aprovado em turno único com 19 votos favoráveis, nenhum 
contrário e nenhuma abstenção. Dando continuidade, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura 
do Projeto de Lei nº 026/16, o qual, colocado em discussão e votação, 
foi aprovado em turno único com 18 votos favoráveis, nenhum 
contrário e nenhuma abstenção. Na sequência, o Senhor Presidente 
solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do Projeto 
de Lei nº 009/16, que, colocado em discussão e votação, foi aprovado 
em turno único com 18 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma 
abstenção. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: A Senhora Deputada Lenir 
Rodrigues convidou os membros da Comissão de Educação e demais 
Parlamentares para Audiência Pública, no próximo dia 13 de maio, 
sobre a formação de profissionais de enfermagem à distância e os 
riscos à saúde coletiva. A Senhora Deputada Ângela A. Portella 
convidou os membros da Comissão da Família para reunião, após a 
Sessão. Finalizou informando que, no dia doze de maio, o Conselho 
Regional de Medicina em Roraima completará 50 anos de instalação, 
ressaltando a importância do Conselho e convidando a Casa para 
homenagear os profissionais daquele órgão, dentre os quais o Dr. 
Mozarildo Cavalcante e Dr. Augusto Botelho, pioneiros da medicina 
no Estado. O Senhor Deputado Coronel Chagas informou ao líder do 
governo ter tido conhecimento de Decreto Governamental para alterar 
o brasão do Estado, cuja instituição se dera por lei e, portanto, a 
alteração também deveria seguir esse trâmite. Finalizou agradecendo 
aos seus Pares pela aprovação da PEC sobre transporte intermunicipal 
no Estado, ressaltando a importância da matéria. O Senhor Deputado 
Brito Bezerra informou ao Deputado Coronel Chagas que o Governo 
modificará apenas parte do logotipo, destacando que existe um 
Projeto de Lei na Casa para alterar o brasão do Estado, ao mesmo 
tempo em solicitou informações do Senhor João de Carvalho quanto 
a tramitação da matéria. Em seguida, deixou registrado nos Anais da 
Casa à assinatura do Termo de Acordo com o Ministério de 
Desenvolvimento Agrário e Ministério do Meio Ambiente para a 
destinação de terras ao Estado de Roraima. A Senhora Deputada 
Aurelina Medeiros convocou os membros da Comissão de Terras, 
Colonização e Assuntos Indígenas e da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação final para reunião conjunta, amanhã, às 9h, para 
deliberação do projeto de regularização de terras urbanas. O Senhor 
Presidente informou aos funcionários da Casa que estará, em parceria 
com a Secretaria Municipal de Saúde, disponibilizando a vacina 
H1N1, a partir do dia 20 do corrente mês. E, não havendo mais nada 
a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente Sessão e 
convocou outra para o dia 12 de maio, à hora regimental. Registrarama 
presença, no painel, os Senhores Deputados: Ângela A. Portella, 
Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chicão da Silveira, Chico 
Guerra, Chico Mozart, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, 
Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, Izaías Maia, Jalser Renier, 
Jânio Xingú, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, MasamyEda, 
Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Soldado Sampaio 
e Valdenir Ferreira.
Aprovada em: 12/05/2016

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2491ª SESSÃO, EM 13 DE ABRIL DE 2016.

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

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL 
CHAGAS

 Às nove horas do dia treze de abril de dois mil e dezesseis, 
no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
quadringentésima nonagésima primeira Sessão Ordinária do 
quinquagésimo primeiro Período Legislativo da sétima Legislatura 
da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Convido à Senhora 
Deputada Lenir Rodrigues para atuar como Primeira-Secretária. 
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SEPLAN, o LIACT também para saber sobre o zoneamento. São os 
dois órgãos responsáveis do governo por esse bendito zoneamento 
que não acontece de fato. Temos o código florestal aprovado, 
diminuindo a reserva legal de 20 para 50%. Todo mundo ansioso por 
esse zoneamento. Entra governo e sai governo e o zoneamento não 
acontece.
 Queremos convidar a Secretária de Agricultura do nosso 
Estado para conversamos, pois a história é uma só, um verdadeiro 
abandono. Não tinha nada, não sabe onde estão os tratores, não tem 
política nenhuma. O que está sendo feito dentro da SEAPA para dar 
um retorno ao pequeno agricultor sobre a assistência técnica, apoio, 
cooperativismo.
 Então, o nosso objetivo, Senhores, é gerar uma 
oportunidade a essas instituições para que explanem a real situação 
em que se encontra o setor primário, o que foi feito para corrigir 
e o que pretendem fazer a médio e curto prazos. Eu acho que é 
dever desta casa cobrar desses órgãos uma satisfação, um retorno, 
ou então esquecermos, de uma vez por todas que Roraima vai ter 
independência do governo federal. Estamos fadados de aceitar e 
concordar com essa dependência, de cruzarmos os braços e deixarmos 
os nossos agricultores a Deus dará, tentando sobreviver da forma que 
der.
 Se nós queremos um Estado forte, gerando emprego, renda, 
impostos, escoando a nossa produção, é preciso que o governo entre 
como parceiro do agricultor, fornecendo toda a estrutura necessária, 
da licença ambiental, da garantia jurídica da terra, do apoio à 
comercialização, na orientação técnica. O Governo do Estado tem 
o dever e, acima de tudo, é uma questão de estratégia para sairmos 
dessa dependência do governo federal.
 Então, era isso que eu queria pedir aos senhores que 
possamos aprovar esse requerimento. Se não houver quórum, 
então se coloque na Ordem do Dia de amanhã. Que esta Casa, 
Deputado Chagas, nos ajude organizar esse evento. Como não dá 
para realizar num dia só, seriam dois dias e seriam 08 entidades a 
serem convocadas. No primeiro dia, a gente ouviria 04, no segundo 
04. Convidaríamos as entidades que representam o setor primário 
deste Estado, como as cooperativas, federação, a FETAC, sindicatos, 
as associações. Precisamos, de fato, ouvir essas pessoas. Há uma 
resposta do Governo do Estado lá na ponta? Eles estão contentes, 
estão satisfeitos? Há um diálogo, neste momento? Então, seria apenas 
uma explanação. Precisamos ouvir de fato esse setor e as entidades, 
como os representantes dos trabalhadores, até para nos balizar, 
Deputados, na discussão do orçamento. 
 Na votação do orçamento, houve um grande remanejamento 
tanto em 2014, como em 2015, onde foi retirado, praticamente, algo 
em torno de 30% do orçamento do setor produtivo e destinado a 
outros setores, inclusive, pagamento de dívidas, juros, precatórios. 
Não sabemos quais os motivos que levaram os colegas Deputados a 
fazerem isso, talvez a falta de conhecimento. Então, teremos elementos 
suficientes para, ao invés de retirar recursos do setor primário, da 
discussão do orçamento do próximo ano, fazer o contrário, alocar 
recurso para o setor primário.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Gabriel Picanço 
– Obrigado Deputado. Quero parabenizá-lo por este brilhante 
pronunciamento, mas não poderia deixar de lembrar que a agricultura 
familiar, assim como toda a agricultura do nosso estado, depende dos 
repasses das terras e, principalmente, do Zoneamento Econômico/
Ecológico. Hoje, o Governo do Estado, o Governo Federal, todas as 
Glebas que estão assentadas ainda são da união. Ao invés do Governo 
Federal dar assistência para a agricultura familiar, ele dá assistência 
com repressão, é o IBAMA. CMBIO, Polícia Florestal, é no campo, 
colono, produtor, agricultor que lá sobrevive, ele não pode fazer, não 
pode tirar um metro de madeira, não pode fazer um hectare de roça 
porque o IBAMA vai lá e multa. O CMBIO vai e multa. Então, está 
precisando que o governo Federal reconheça, repasse as terras para 
o Estado tomar conta e legalizar o problema ambiental. Eu tenho a 
seguinte opinião. Eu acredito que nós deveríamos provocar, e, depois 
que essas terras tiverem passado para o Estado, aprovaríamos uma lei 
para que na hora em que o Estado for assentar uma pessoa, for dar 
um lote para uma pessoa, uma, duas, três ou quatro módulos fiscais, 
já dá, junto com a autorização de ocupação da terra, o licenciamento 
ambiental para desmatar até o limite dado por lei. Esse negócio de o 
colono ter que vir na FEMARH a cada seis meses atrás de uma licença 
para desmatar dois, três, quatro hectares, o Estado não cresce, ele não 
desmata, ele vai pela ilegalidade, porque ele não sabe se posicionar 
dentro da exigência do que diz a legislação ambiental. 

da Escola Clovis Nova da Costa, em Jatapulândia, BR-210, município 
de Caroebe; 
 Indicação s/nº, de 12/04/16, do Deputado Chicão da 
Silveira ao Secretário de Estado de Infraestrutura para reforma geral 
do Ginásio de Esportes da sede do município de Caroebe; 
 Requerimento s/nº, de 12/04/16, da Comissão Especial 
Externa, criada nos termos da Resolução nº 003/2016, solicitando 
prorrogação de prazo por igual período.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente. 
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito à Senhora 
Primeira-Secretária que proceda à chamada dos oradores inscritos 
para o Grande Expediente. 
 A Senhora Primeira-Secretária Lenir Rodrigues – Procede 
à chamada.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Bom-dia, Senhor 
Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Servidores desta Casa. 
Bom-dia, cidadãos aqui presentes que assistem a esta Sessão no dia 
de hoje. 
 Quero ser breve, pois temos Ordem do Dia e até pelo 
esvaziamento do plenário. Talvez seja pelo momento pelo qual o país 
passa e a classe política prefere aguardar o resultado e evita botar 
a cara de fora a partir de segunda-feira. Ontem, nos manifestamos 
aqui em nosso pronunciamento. Estou torcendo, e acreditando que 
este momento será revertido. Mas, independente do cenário nacional, 
Senhor Presidente, nós moramos em Roraima e precisamos cuidar de 
nosso Estado. 
 E é nessa linha que eu quero hoje usar a tribuna, 
pedindo apoio aos colegas, em especial da Mesa Diretora, para um 
Requerimento que estou apresentando. E aí já era a intenção de 
colocar na Ordem do Dia, caso houvesse quórum suficiente para 
ser votado hoje. O Requerimento trata de audiência pública a se 
realizar nesta Casa nos dias quatro e cinco de maio, em homenagem 
ao mês do trabalhador, dia primeiro de maio. Terá como objetivo, 
Senhoras e Senhores, discutir o setor primário em nosso Estado. Nós 
falamos muito em crise, em redução de FPE, em atraso de duodécimo, 
dependência do Governo Federal que nós temos, mas nada tem sido 
feito de relevância nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, para 
quebrarmos essa barreira da dependência do Governo Federal. E todos 
aqui afirmam e é de conhecimento de todos, que a saída é o setor 
primário. Mas nós não imaginamos, à curto prazo, que um grande 
Parque Industrial em Roraima seja suficiente para gerar emprego 
necessário, que seja suficiente para gerar os impostos necessários que 
nos quebrassem as amarras de dependência do Governo Federal. 
 O caminho que nós temos é o setor primário, é a agricultura 
familiar, é o agronegócio. A agricultura familiar gerando emprego e 
renda e distribuindo emprego, e o agronegócio na economia do nosso 
Estado aumentando a arrecadação. Esse é o caminho que nós temos. 
Entra Governo e saí Governo, mas os resultados são mínimos. Não há 
uma política clara, uma vocação de governantes. E esta Casa também 
tem sua responsabilidade em se posicionar em torno de um plano 
estratégico a curto, médio e longos prazos para dar uma alavancada de 
fato na agricultura de nosso Estado. As conversas que têm sido feitas 
são meramente políticas. E muitas delas em período de campanha.  E 
aí entra ano e sai ano e nada acontece. 
 Eu falo que tenho cobrado e, assim, faço a minha parte, 
inclusive, alocando grande parte das minhas emendas destinadas à 
agricultura. Eu acredito nisso, não estou falando aqui por falar. Mas 
os resultados são mínimos. E nesse sentido eu quero, Senhores, 
aprovar esse requerimento no plenário da Casa, convocando essa 
audiência para os dias 04 e 05 de maio, convocando os titulares da 
Agência de Fomento para perguntar-lhes qual a situação que o atual 
gestor a encontrou. As dívidas, os empecilhos, o que foi feito de fato 
para corrigir e sanar essas questões. O que a Agência de Fomento está 
realizando neste momento e o que ela tem a médios e curtos prazos 
para nos apresentar. Não será diferente com a ADERR, precisamos 
chamá-la para sabermos qual a real situação que encontrou o Governo 
anterior. Ela vai elencar as suas dificuldades. A febre aftosa, falta de 
recursos para os servidores, o que foi feito ou o que pretende fazer 
para sanar de vez a febre aftosa e outros males que poderão afetar o 
nosso rebanho bovino e demais animais
 Quero convidar também o ITERAIMA e perguntar ao 
Presidente, qual a real situação das terras, se estão sendo tituladas, 
quais os indícios encontrados, se foram tomadas as devidas 
providências, quando de fato o ITERAIMA vai titular as terras para 
a nossa gente. Convidar também a FEMAHR para saber como está 
o seu licenciamento, a questão madeireira e os recursos. Convidar a 
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CAR, esperaram pelo Governo, que não reagiu, não houve uma 
orientação. E nesse processo quem se salva é uma pequena parcela 
que, por conta própria, se sobressai, em especial o agronegócio, que 
tem uma estrutura e uma equipe técnica e recurso que conseguem 
superar essas dificuldades. Agora, o pequeno produtor não consegue, 
se não tiver uma mão amiga do Governo do Estado, de regularização 
fundiária e ambiental para acessar crédito, e esse agricultor fica na 
mesma, simplesmente morando no lote, vendendo sua mão de obra 
para o lote vizinho, pois não consegue desenvolver. E o que é pior, 
muitos quando conseguem sobreviver produzindo alguma coisa não 
conseguem comercializar, porque não tem uma orientação. Então, 
isso é preocupante, como também nós não podemos abrir mão da 
aprovação desse zoneamento, não há o que se esperar, precisamos 
aprovar o zoneamento o quanto antes. O atual governo já está há um 
ano e meio, se isso depende do instituto, do qual somos parceiros 
que é o IACT e a SEMPLAM, e eu estou até assumindo uma mea-
culpa se nos tivermos, se for o caso de encontrarmos uma saída nessa 
discussão do zoneamento. 
 Precisamos saber também como foi que o governo 
enfrentou a questão da seca no nosso estado, quais as ações concretas 
e quantos municípios foram atendidos e, por conseguinte, quantas 
famílias foram atendidas pelo Governo do Estado. Quantas cacimbas 
foram feitas? Onde foram feitas? Por quem? Resolveu o problema? 
E o que faremos nas próximas secas? Nós precisamos é planejar! 
Segundo, que o governo esclareça! Fala-se muito na produção de 
soja, do agronegócio, de um grupo de coreanos que está vindo para 
Roraima para ajudar na produção. Nós precisamos saber de fato quais 
as intenções do Governo, e como será essa parceria com os coreanos. 
Preocupa-me esses marketings, entra e sai governo, às vezes, criam 
marketing de fatos e discursos que simplesmente ficam ao vento, 
não se materializam no decorrer do exercício do governo. Então, 
Presidente, eu quero pedir de Vossa Excelência a compreensão da 
Mesa Diretora para que abra espaço de dois dias de audiência pública 
nos dias 4 e 5. Podemos ajustar a data, se for o caso, mas também não 
vejo a possibilidade de fazermos essa audiência em uma manhã, pois 
são vários órgãos que serão convocados. Se nós formos disponibilizar 
meia hora para cada órgão, levará 4 horas, pois são 8 órgãos, sem 
mencionar as intervenções dos Deputados, as intervenções dos 
representantes do setor primário, que terão direito à fala. Peço a 
benevolência da Mesa Diretora para fazermos essa Audiência Pública 
em dois dias.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Gabriel Picanço – 
Senhor Presidente, Deputado Sampaio, eu acredito que seja melhor 
num dia, nem que seja de manhã e a tarde, porque trazem todos os 
secretários envolvidos. Acho que produz mais, se for fracionar em 
dois dias, talvez perca o foco.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio continua - Acato 
a sugestão de Vossa Excelência, sem problema nenhum, desde que 
não seja numa manhã só, não vamos ter resultado e as falas serão 
cortadas.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Deputado, eu 
sugiro que Vossa Excelência apresente o Requerimento. Temos que 
consultar o Plenário.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Estarei 
protocolando, Presidente, mais já estou aqui pedido voto da Mesa, 
para que se sensibilize a essa discussão e coloque como prioridade na 
agenda desta Casa.
 Aparte concedido à Senhora Deputada Angela A. Portela 
– Deputado, só para contribuir, neste assunto, considero de maior 
relevância, que a gente possa discutir. A infra-estrutura de nosso 
Estado, como o Senhor está falando, sobre a documentação das terras, 
enfim, é todo um processo para que realmente o Estado possa andar 
nos trilhos. Lembro que passamos três dias aqui, inclusive, foi uma 
iniciativa do Deputado Chagas, discutindo a questão do trânsito em 
um seminário. Então, gostaria que fosse considerada a possibilidade 
de, no seu requerimento, solicitar mais de um dia, que fosse um 
seminário, que possa trazer alguém de fora para dar uma palestra, 
organizar para que seja de forma bem produtiva. Sua iniciativa é 
brilhante, acho que merece uma atenção especial dos Deputados, da 
nossa Casa e dos órgãos envolvidos. Obrigada.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio continua - 
Obrigado, Deputada, acato sua sugestão, assim como a dos demais, 
que apartearam, convém ajustar e apresentar ainda hoje esse pedido 
de Audiência Pública ou seminário. Quero desde já contar com o 
apoio de Vossa Excelência, em especial, da Mesa Diretora. Obrigado!
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo 

 Outro problema seriíssimo que daqui a uns dias vamos 
ver na televisão é sobre o CAR. Não foi feito um trabalho, acho 
que mais de 50% não fizeram, inclusive na agricultura familiar 
vai acabar o prazo dado pelo Governo Federal e vai atrapalhar 
mais ainda o desenvolvimento da agricultura. Acho que temos que 
nos unir e aprovar aquele projeto que a Governadora pediu que se 
aprovem aqueles três nomes da SEPLAN para ocuparem a direção do 
Zoneamento Econômico/Ecológico para ver se a gente destrava isso, 
porque, senão, a cada dia a situação vai ficar mais difícil. Obrigado.
 Aparte concedido à Senhora Deputada Aurelina Medeiros 
– Obrigada, Deputado Sampaio. Complementando o que falou o 
Deputado Gabriel, nós temos um problema crônico neste País e no 
Estado pior ainda, que é a questão ambiental. Sabemos que boa parte 
da legislação ambiental é de competência exclusiva da União, mas, 
boa parte é da competência dos Estados e Municípios. A discussão 
que Vossa Excelência está propondo é boa, já foi objeto de indicação 
nossa com ampla justificativa, pedindo que se ajuste o código 
ambiental do Estado de Roraima ao novo código do meio ambiente. 
Temos a questão da discussão dos 50% das áreas de reserva porque 
boa parte do Estado já é área de reserva da União, é área indígena, e 
assim, a preservação ambiental é considerada áreas de reserva. Além 
disso, temos que adequar o nosso código ao código nacional porque 
a licença que se concede para desmatamento é a primeira licença. 
Em Roraima, nós acostumamos o produtor a ser pedinte dos órgãos 
ambientais para derrubar áreas que já foram desmatadas, mas não 
precisa mais fazer isso. O desmatamento ocorre na primeira licença, 
o percentual que lhe é permitido, a licença já foi concedida. Quando 
tem uma capoeira de 2, 3 anos, o código nacional já nos deixa ver que 
não é mais necessário licenciar aquilo que já foi desmatado. Existem 
várias situações dentro das leis ambientais que precisamos atuar, 
enquanto Estado, como órgão que atua em uma legislação concorrente, 
com parceira entre União, Estados e Municípios. Muita coisa pode ser 
facilitada a partir daí. Temos problemas tipo estrada, uma estrada de 
50km que passa 5km dentro de uma área indígena, já foi autorizada 
pela FUNAI, pelo IBAMA, já foi aberta, já foi removido o material 
que é necessário, mas na hora em que o Estado precisa recuperar com 
seus recursos tem que voltar a fazer esse trâmite todo. Então, eu acho, 
que falta adequarmos essa legislação e fazer cumpri-la, porque ela já 
existe. Serão muito importantes essas discussões para que possamos 
adequar e facilitar a vida dos nossos produtores. Obrigada!
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio continua – 
Obrigado, Deputados, pelos apartes e solicito que os adicionem ao 
nosso discurso. Eu concordo com as dificuldades que enfrentamos, 
com as licenças ambientais, mas sabemos que a nossa legislação 
ambiental é a mesma do Mato Grosso do Sul, Rondônia, ou seja, a 
atribuição dos órgãos ambientais é fazer criar os empecilhos. O que 
precisamos é ter a ousadia de enfrentar isso de maneira concreta. Não 
podemos continuar como vem ocorrendo nos últimos anos. Queremos 
saber desses órgãos que estamos convocando o que tem sido feito 
de concreto para superar isso. Hoje estão usando isso apenas como 
desculpa para não fazer enfrentamento, mas precisamos saber dos 
órgãos que compõem o setor primário o que está sendo feito, o que 
foi encontrado. E, talvez, o governo peque, nós que fazemos parte 
da base do governo pecamos em não divulgar a situação precária 
em que foram encontrados esses órgãos, as dificuldades que foram 
encontradas dentro do FEMAHR, da ADERR. É preciso, pois, que o 
governo diga isso, estamos dando oportunidade para que o governo 
diga abertamente, para o governo não dizer aqui no plenário que não 
tem recursos, que a Assembleia não teve o devido cuidado para alocar 
recursos para outras prioridades, retirando do setor primário. Será 
uma oportunidade até para pedir para a Assembleia não fazer mais 
isso. Estou falando da peça orçamentária 2014/2015 que reduziu o 
orçamento da agricultura pela metade. O incremento que foi dado 
para o ITERAIMA, ADER o para o IACT foi o mínimo do mínimo do 
orçamento. É preciso que esses órgãos conversem mais com o setor 
primário, com o setor político. A primeira pauta que estamos cobrando 
desses órgãos é para que façam uma explanação sobre a situação em 
que se encontram esses órgãos, depois o que foi feito para corrigir, 
Deputada Aurelina. E, por último o que tem que apresentar, a curto 
prazo, enquanto Assembleia, ou vão continuar fazendo a política 
do Governo anterior que responsabilizava o Governo Federal e as 
questões ambientais, saindo pela tangente sem enfrentar o problema 
de fato. Não tem outro caminho, é o setor primário, o setor produtivo 
para alavancar este Estado. Todos sabem disso! E me preocupa 
não fazer esse enfrentamento, como bem falou Vossa Excelência, 
Deputado Gabriel. Mais da metade dos agricultores não fizeram o 
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horas, momento em que a Comissão receberá o Secretário de Estado 
da Saúde, em atenção à Lei Complementar nº 141/12, Lei Federal, 
que estabelece a apresentação do quadro de Atividades Quadrimestral 
da Secretaria de Saúde, com a presença do Ministério Público no 
Plenarinho. Estão convidados não só os membros da Comissão 
Educação, Cultura, Desporto e Saúde, como também todos os colegas 
Deputados a comparecerem em reunião, às 14:30, no Plenarinho.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo mais 
nenhum Deputado que queira utilizar o expediente de Explicações 
Pessoais e não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente 
Sessão e convoco outra para o dia 15 de abril, à hora regimental.
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Ângela A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chicão da 
Silveira, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, 
Gabriel Picanço, George Melo, Izaías Maia, 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: 14/04/2016

ATA DA 2494ª SESSÃO, EM 20 DE ABRIL DE 2016.
51º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL 

CHAGAS 
(Em exercício)

 Às nove horas do dia vinte de abril de dois mil e 
dezesseis, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda 
milésima quadringentésima nonagésima quarta Sessão Ordinária do 
quinquagésimo primeiro Período Legislativo da sétima Legislatura da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – 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 Coronel Chagas – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a presente Sessão. 
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário que proceda à 
leitura da Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Francisco Mozart – Lida a 
Ata.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – 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.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
leitura do Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria– Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS: 
 Indicação s/nº, de 19/04/16, da Deputada Lenir Rodrigues, 
encaminhando ao Governo do Estado, para Recuperação da Ponte com 
10 metros de extensão localizada na RR 319, na região Camararém no 
município de Uiramutã/RR.
 Indicação s/nº, de 19/04/16, da Deputada Lenir Rodrigues, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da Ponte 
com 10 metros de extensão localizada RR 319, no Igarapé Jaúari no 
município de Normandia/RR. 
 Indicação s/nº, de 19/04/16, da Deputada Lenir Rodrigues, 
encaminhando ao Governo do Estado, para Recuperação da Ponte 
com 10 metros de extensão localizada na RR 319 no município de 
Uiramutã/RR. 
 Indicação s/nº, de 19/04/16, da Deputada Lenir Rodrigues, 
encaminhando ao Governo do Estado, para Recuperação da Ponte 
com 15 metros de extensão localizada RR 319, no Igarapé Veneno no 
município de Normandia/RR. 
 Indicação s/nº, de 19/04/16, da Deputada Lenir Rodrigues, 
encaminhando ao Governo do Estado, para Recuperação da Ponte 
com 20 metros de extensão localizada na RR 319, no Igarapé Fé em 
Deus, no município de Uiramutã/RR. 
 Indicação s/nº, de 19/04/16, da Deputada Lenir Rodrigues, 
encaminhando ao Governo do Estado, para Recuperação da Ponte com 
05 metros de extensão localizada na Vicinal do Flexal, no município 
de Uiramutã/RR.
 Indicação s/nº, de 19/04/16, do Deputado Chicão da Silveira, 

mais nenhum orador inscrito para o Grande Expediente, passaremos 
para a Ordem do Dia, com a 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; da 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; da 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; da 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; da 
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; do Requerimento nº 012/16, para prorrogação de 
prazo de funcionamento da Comissão Especial Externa criada através 
da Resolução nº 048/15; do Requerimento nº 013/16, para que não haja 
Sessão Ordinária no dia 28 do corrente mês e ocorra Sessão Especial em 
comemoração aos 25 anos do Poder Legislativo Estadual, às 18 horas 
do referido dia, no Plenário Deputada Noêmia Bastos Amazonas; do 
Requerimento nº 014/16, para prorrogação de prazo de funcionamento 
da Comissão Especial criada através da Resolução nº 003/16.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
leitura de Requerimento nº 012/16.
 O Senhor Primeiro-Secretário Deputado Izaías Maia – 
(Lido o Requerimento nº 012/16).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Em discussão o 
Requerimento nº 012/16. Não havendo nenhum Deputado que deseje 
discutir a matéria, coloco-a em votação. A votação será simbólica. Os 
Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
leitura do Requerimento que consta na Mesa.
 O Senhor Primeiro-Secretário Deputado Izaías Maia – 
(Lido o Requerimento nº 013/16).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Em discussão o 
Requerimento nº 013/16. Não havendo nenhum Deputado que deseje 
discutir a matéria, coloco-a em votação. A votação será simbólica. Os 
Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
leitura de Requerimento que consta em Mesa.
 O Senhor Primeiro-Secretário Deputado Izaias Maia – 
(Lido o Requerimento nº 014/16).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Em discussão o 
Requerimento nº 014/16. Não havendo nenhum Deputado que deseje 
discutir a matéria, coloco-a em votação. A votação será simbólica. Os 
Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
leitura da Mensagem Governamental nº 062/15 de veto total ao 
Projeto de Lei nº 039/15 e o parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação Final.
 O Senhor Primeiro-Secretário Izaías Maia – (Lida a 
Mensagem Governamental e o Parecer da Comissão).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à verificação de quórum para 
votação da Mensagem Governamental de Veto.
 O Senhor Primeiro-Secretário Izaías Maia – Senhor 
Presidente, não há quórum qualificado para deliberação da matéria.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo 
quórum qualificado para deliberação das matérias constantes na 
Ordem do Dia, transfiro a pauta para a próxima Sessão. 
 Passaremos agora para o expediente de Explicações 
Pessoais.
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Senhor Presidente, 
gostaria de convidar os membros da Comissão de Administração, 
Segurança e Serviços Públicos para, após a Sessão Ordinária, nos 
reunirmos aqui no Plenário para deliberarmos assuntos pertinentes à 
Comissão.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Senhor Presidente, 
gostaria de convidar os membros da Comissão de Educação, Cultura, 
Desporto e Saúde para uma reunião que acontecerá hoje à tarde, às 14:30 
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Pedido de Informação, nº 002/16, ao Secretário-Chefe da Casa Civil 
e ao Secretário-Extraordinário de Estado para assuntos internacionais 
para prestarem informações sobre o suposto massacre dos mineiros 
brasileiros, ocorrido no dia 05/03/16 em Tumeremo na Venezuela, de 
autoria do Deputado Jânio Xingú.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Requerimento.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o 
Requerimento. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. 
A votação será simbólica, os Deputados que concordam com o 
Requerimento permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à leitura do Requerimento nº 017/16, 
requerendo que as Sessões Plenárias dos dias 4 e 5 de maio sejam 
transformadas em Comissão Geral para realização de Audiência Pública 
para tratar dos problemas enfrentados pelo setor primário roraimense, 
as necessidades dos agricultores da agricultura familiar e agronegócio, 
prestação de contas das atividades do Estado voltadas à agricultura 
familiar, o agronegócio e a convocação dos titulares da ADEER, AFER, 
ITERAIMA, FEMAHAR, SEPLAN, IACT e SEAPA para apresentarem 
uma avaliação da real situação das suas respectivas Pastas.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Requerimento.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o 
Requerimento. 
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Senhor Presidente, 
nós sugerimos os dias 4 e 5, mas gostaríamos deixar em aberto para 
sentarmos com a Mesa e conversarmos, deixar esta data aprovada, mas 
à disposição da Mesa caso necessite ajustar a data, combinando com o 
autor do requerimento. Como sugeri 4 e 5, gostaria ver a programação 
da Mesa Diretora caso haja algum impedimento, automaticamente, 
poderemos remarcar a data.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – A pedido do autor, 
o Requerimento será votado em data a ser decidida pela Mesa Diretora, 
inicialmente nos dias 4 e 5, podendo também ser realizada em um dia 
só como já foi sugerido pelo Deputado Gabriel. Não havendo mais 
quem queira discuti-lo, está em votação. A votação será simbólica, os 
Deputados que concordam com o Requerimento permaneçam como 
estão. Aprovado. Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda 
à leitura da Mensagem Governamental de Veto nº 062/15, de veto total 
ao Projeto de Lei nº 039/15, que “Cria o Programa de Apoio ao Médico 
Terapeuta Educacional, aos portadores de deficiência auditiva profunda, 
e dá outras providências”, de autoria Deputada Lenir Rodrigues.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, não temos quórum para votar o veto.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Temos 14 Deputados 
inscritos no painel, solicito aos Senhores Deputados que compareçam 
ao plenário para votação da Ordem do Dia. Eu percebo que há uma 
discussão sobre esses vetos dentro dos grupos formados aqui dentro da 
Assembleia, entendemos que ainda não há um entendimento. Vejo desta 
forma. Ontem, houve a obstrução da votação justamente por não ter esse 
entendimento. Vou solicitar aos líderes dos blocos para que busquem o 
entendimento, já se percebe que hoje não teremos esse consenso para 
votação dos vetos para que, no mais tardar, na terça-feira nós possamos 
apreciar. Conforme consta, são cinco vetos que estão trancando a pauta 
de matérias importantes que precisam ser votadas. Temos aqui a Lei de 
Terras, que precisa ser votada, entre outras matérias que não podem ser 
votadas pelo legislativo enquanto os vetos não forem votados.
 Então, fica aí essa solicitação aos líderes dos blocos 
partidários.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, Vossa Excelência colocou bem, ontem não houve a 
votação, não por obstrução, mas por falta de entendimento para votação. 
Foi o que de fato ocorreu, infelizmente. Hoje, eu vi uma matéria do 
Presidente da Casa, informando que a base governista teria obstruído a 
votação para não votar os vetos. Na realidade, até propus que a Casa, 
diante dos seis vetos que estão trancando a pauta, que nós mantivéssemos 
o veto de três matérias e derrubássemos três vetos que são importantes, 
no nosso entendimento, e que têm o apoio de alguns Deputados desta 
Casa. Foi a bancada de oposição que não aceitou esse acordo. Então, 
em função disso, nós não aceitamos votar, porque o que a bancada de 
oposição queria era derrubar todos os vetos do governo. Então, fico feliz 
com a colocação de Vossa Excelência que refaz o equivoco colocado 
ontem. Hoje, na matéria que saiu, consta que a base governista estaria 
obstruindo. Tanto é que estamos aqui hoje, 07 Deputados da base 
governista prontos para votar qualquer matéria, de acordo com aquilo 
que é interesse maior do Estado. E nós fazemos esse apelo também 

encaminhando ao senhor Secretário de Estado da Infraestrutura, 
para Substituição de 04 pontes de madeira existentes na Vicinal 11, 
localizada na região da Confiança 3, Município do Cantá. 
 Indicação s/nº, de 18/04/16, do Deputado Naldo da Loteria, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de 02 pontes 
completamente queimadas na vicinal 05 da Confiança 02, Tatajuba 
01, Município do Cantá. As respectivas pontes ficam no Igarapé do 
Parazinho e no Igarapé do Panelão. 
 Indicação s/nº, de 18/04/16, do Deputado Naldo da Loteria, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de 01 ponte 
parcialmente queimada na Vicinal 07 confiança 02, Tatajuba 01, 
Município de Cantá, a respectiva ponte fica no Igarapé do Senhor 
Chaves. 
 Indicação s/nº, de 18/04/16, do Deputado Naldo da Loteria, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da Vicinal 
1, Confiança 2, Interligando a BR 432 à Vila São Raimundo no 
Município do Cantá.
 Indicação s/nº, de 18/04/16, do Deputado Naldo da 
Loteria, encaminhando ao Governo do Estado a seguinte indicação: 
que o Poder Executivo, através de órgão competente, providencie a 
vacinação do rebanho bovino do Estado contra a brucelose, sob a 
responsabilidade de Médico Veterinário. 
 Requerimento s/nº, de 13/04/16, do Deputado Soldado 
Sampaio, requerendo que as sessões plenárias dos dias 04 e 05 de 
maio do corrente ano, sejam transformadas em Comissão Geral, para 
realização de audiência pública. 
 Proposta de Emenda à Constituição s/nº de 19/04/16, do 
Deputado Jorge Everton e outros, que Acresce o Artigo 20-H e o 
paragrafo 8º ao Artigo 27, ambos da Constituição Estadual.
 Projeto de Decreto Legislativo s/nº de 19/04/16, do 
Deputado Jorge Everton, que “Concede a Comenda Orgulho de 
Roraima às pessoas que indica, e dá outras providências”.
 Memorando nº 028, de 19/04/16, do Deputado Mecias de 
Jesus, solicitando o cancelamento da Resolução nº055/2016, pois não 
foi possível o deslocamento neste período. Memorando nº 067 de 
19/04/2016, da Deputada Lenir Rodrigues, comunicando sua ausência 
nas sessões ordinárias dos dias 20 e 26 de abril do corrente ano.
 DIVERSO: 
 Comunicado s/nº, de 19/04/16, do Partido Trabalhista do 
Brasil – PT do B, informando a filiação do Deputado Izaías Rebouças 
Maia, que também assumirá a função de Presidente Estadual do 
referido partido.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente. 
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos 
para o Grande Expediente. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Francisco Mozart – Senhor 
Presidente, não há oradores inscritos para o Grande Expediente. 
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo 
nenhum orador inscrito para o Grande Expediente, passaremos para 
a Ordem do Dia. Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda 
à leitura do Requerimento nº 016/16, requerendo a antecipação 
da Audiência Pública para o dia 17 de maio, às 15h, para discutir 
segurança pública e o sistema prisional de Roraima, em virtude do 
Senhor Presidente desta Comissão estar participando do Parlamento 
Amazônico na cidade de Belém/PA, de autoria do Deputado Jorge 
Everton.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Requerimento.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão 
o Requerimento. Não havendo quem queira discuti-lo, está em 
votação. A votação será simbólica, os Deputados que concordam com 
o Requerimento permaneçam como estão. Aprovado.  Solicito ao 
Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do Requerimento 
nº 003/16, requerendo que seja solicitado ao Secretário Estadual da 
Fazenda as seguintes informações: lista de pagamento dos exercícios 
anteriores, realizados no exercício de 2015, contendo nomes de 
empresas e CNPJ, número do processo, data do pagamento e o valor 
pago, de autoria do Deputado Jorge Everton.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Requerimento.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão 
o Requerimento. Não havendo quem queira discuti-lo, está em 
votação. A votação será simbólica, os Deputados que concordam com 
o Requerimento permaneçam como estão. Aprovado.  Solicito ao 
Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do Requerimento de 
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 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Não havendo mais 
quem queira utilizar o expediente de Explicações Pessoais e não 
havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente Sessão e 
convoco outra para o dia 26 de abril, à hora regimental. 
 Registraram a presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Chicão da Silveira, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista 
Siqueira, Francisco Mozart, George Melo, Izaías Maia, Jorge 
Everton, Marcelo Cabral, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, 
Odilon Filho, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.
Ata Sucinta Aprovada em: 26/04/2016

DAS COMISSÕES
ATA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA FAMÍLIA, 
DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DE AÇÃO 
SOCIAL, REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2016.
Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, 
às doze horas e vinte e sete minutos, no Plenário Deputada Noêmia 
Bastos Amazonas, nesta Casa Parlamentar, sito à Praça do Centro 
Cívico, 202, reuniu-se, extraordinariamente a Comissão de Defesa 
dos Direitos da Família, da Mulher, da Criança, do Adolescente e de 
Ação Social, sob a Presidência da Senhora Deputada Angela Águida 
Portella (Presidente da Comissão), com a presença dos Senhores 
Deputados Odilon Filho (Vice-Presidente) e Lenir Rodrigues 
(Membro), ausente o Senhor Deputado Masamy Eda (Membro) e 
de resolução Deputada Aurelina Medeiros (Membro). Abertura: 
Havendo “quorum” regimental, a Senhora Presidente, ao declarar 
aberta a Reunião, solicitou à Secretária desta Comissão proceder à 
leitura da Ata da Reunião anterior. Por Requerimento da Senhora 
Deputada Lenir Rodrigues foi dispensada à leitura, tendo em vista 
a distribuição de cópias, com antecedência, a todos os Membros da 
Comissão, para conhecimento do seu teor. Logo após, a Senhora 
Presidente colocou a Ata em discussão. Não havendo nenhuma 
retificação por parte dos membros, submeteu-a a votação, sendo 
aprovada por unanimidade pelos Senhores Membros da Comissão. 
Expediente: Não houve. Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 
038/2015, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues, que “Dispõe 
sobre a realização em crianças, de exame destinado a detectar 
deficiência auditiva, e dá outras providências”, a Presidente da 
Comissão Deputada Angela Águida, solicitou ao Deputado Odilon 
Filho, que fizesse a leitura do Relatório do Deputado Masamy, 
como Relator “adoc”, já que o seu relatório estava devidamente 
assinado e o mesmo encontrava-se ausente, após a leitura, a 
Senhora Presidente colocou o projeto em discussão. A Deputada 
Lenir, autora do Projeto de Lei em epígrafe, agradeceu o relatório 
favorável do Deputado Masamy, lido pelo Deputado Odilon, como 
Relator “adoc”, esclarecendo que o seu projeto, por ser autorizativo 
dá a possibilidade ao Poder Legislativo de executar ou não, este 
projeto dispõe sobre a realização em crianças, de exame destinado 
a detectar deficiência auditiva, e contempla outro projeto de sua 
autoria, que irá entrar em votação amanhã no Plenário, ao qual, a 
Senhora Governadora, como detentora do poder, vetou totalmente, 
que dispõe sobre o implante do ouvido biônico, o implante olear, 
ressaltando que a Deputada Angela, por também atuar na área da 
educação, é sabedora que possibilitaria um aprendizado melhor às 
nossas crianças. Então, espera que amanhã, os Nobres Pares votem 
em que o Projeto vire Lei, já que é um Projeto autorizativo. Já, este 
projeto em epígrafe é um dever do Estado, é um direito das crianças 
e adolescentes, ao fazer este exame, possibilita que a criança possa 
detectar, caso haja problemas auditivos, mais cedo o problema e com 
isso ter uma melhor aprendizagem. Agradeceu a disponibilidade 
da Senhora Presidente, em realizar a reunião para apreciação, ao 
voto favorável do Deputado Masamy e ao Deputado Odilon, como 
Relator “adoc”, acompanhando o voto favorável do presente projeto. 
A Deputada Angela, agradeceu o pronunciamento da Deputada Lenir 
e pediu se mais alguém queria comentar o Projeto, como não houve, 
mais ninguém que quisesse se pronunciar, colocou o Projeto de Lei 
nº 038/2015 em votação, a votação será simbólica, os Deputados 
que concordam com o Relatório permaneçam como estão, aprovado. 
Encerramento: Não havendo mais nada a tratar, agradeceu a 
presença de todos e, encerrou a reunião às doze horas e trinta e cinco 
minutos. E, para constar, eu, Josiane Salete Daubermann, Secretária, 
lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pela 
Senhora Presidente e encaminhada à publicação.

Angela Águida Portella
Presidente da Comissão. 

à Mesa Diretora, aos Deputados desta Casa, pois temos matérias 
importantes para serem votadas. A Secretaria de Saúde, a Secretaria 
de Educação, o Estado parou em função de matérias importantes que 
precisam ser votadas nesta Casa, mas por causa de bobagens que são 
esses vetos que estão trancando a pauta. Inclusive quero sugerir à mesa 
Diretora, Senhor Presidente, que pode fazer uma resolução, que pode 
deixar claro essa questão de trancamento de pauta, pois um simples 
veto governamental não pode trancar a pauta toda da Assembleia. O 
Congresso Nacional, por exemplo, tem cerca de mil vetos feitos pelo 
Presidente da república e não tranca de ninguém. Então, é uma questão 
para ser estudada por esta Casa para não sofrermos prejuízos da ordem 
do que estamos sofrendo neste momento.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Eu acompanhei a 
Sessão, de ontem, não li a matéria que Vossa Excelência cita aí nem 
da entrevista do presidente, mas o líder do governo se retirou e alguns 
Deputados também da sessão de ontem. É bem verdade que entre as 
matérias tem algumas autoria parlamentar, algumas de Deputados 
que compõem o blocão e outros Deputados que compõem a base 
do governo perceberam que não havia um entendimento e houve a 
retirada, mas quem iniciou foi o líder do governo. Acho que isso que 
levou o presidente a fazer essa manifestação.
 O fato é que não houve entendimento, e a retirada é um 
instrumento de obstrução, que é legítimo. Então, não deixa de ser 
correta esta afirmação. Mas o que importa é que nós busquemos esse 
entendimento porque temos matérias aqui para serem votadas até em 
relação à questão orçamentária, pois, se não me engano, o limite para 
a suplementação, para o remanejamento orçamentário previsto na Lei 
Orçamentária já foi atingido, já foi alcançado e o Governo precisa que 
esta Casa delibere sobre essas matérias sob pena de alguns setores 
importantes para a sociedade ficarem paralisados. Então, solicito mais 
uma vez aos líderes dos blocos para que efetivamente busquem esse 
entendimento para que a gente consiga deliberar sobre essas matérias 
na quinta-feira. Esse outro ponto que vossa excelência trouxe, usando 
o exemplo do Congresso Nacional, é uma matéria que deveríamos 
estudar e talvez alterarmos a nossa Constituição, e verificarmos uma 
maneira de não trancar pauta para prosseguirmos com os debates que 
são de interesse da sociedade.
 Transfiro, então, as matérias constantes da Ordem do Dia 
para próxima Sessão. Passaremos para o Expediente de Explicações 
Pessoais. 
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus – Senhor Presidente, 
quero convidar os membros da Comissão de Terras para uma reunião 
na Segunda-Feira, às 15 horas, na Sala de Reuniões do segundo 
piso para discutirmos a Lei de Terras que já se encontra em poder 
da Comissão de Terras, determinado pelo Presidente da Casa para 
ouvirmos os movimentos sociais, o movimento dos Sem-Teto, já 
estamos marcados. Os membros da Comissão de Terras são os 
Senhores Deputados Mecias de Jesus, Aurelina Medeiros, Jânio 
Xingú Naldo da Loteria e Marcelo Cabral.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Deputado Mecias, 
me parece que esta matéria estava nas Comissões em Conjunto e já 
com relator designado.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus – O Presidente 
Jalser retirou das Comissões em Conjunto e passou para a Comissão 
de Terras ouvir os representantes dos movimentos sociais, depois 
disso retornará para as Comissões em Conjunto, já com as emendas 
propostas pelos movimentos sociais.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Então, na próxima 
segunda-feira, terá reunião com a Comissão de Terras para deliberar 
sobre a Lei de Terras, matéria muito importante que tramita nesta 
Casa e que precisamos deliberar.
 O Senhor Deputado Chico Mozart – Senhor Presidente, 
gostaria de registrar a presença da Liga Roraimense de Caratê em 
nossas galerias, eles estão com a campanha para arrecadar fundos 
para o mundial de caratê que acontecerá na Indonésia. Acredito que 
no mês de agosto, e já receberam algumas garrafas pet como doação, 
é uma forma de arrecadar esses fundos, tendo em vista que o dólar se 
encontra alto e a dificuldade deles é grande. Me comprometi a ajudá-
los e gostaria de pedir ao Deputado Izaías Maia, meu grande amigo, 
que lhes cedesse um espaço em seu programa “Barra Pesada” para 
divulgarem o trabalho deles. É uma causa nobre, acredito que todos 
poderiam abraçá-la.
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Já está autorizado, 
Deputado Chico Mozart. Só gostaria que eles me avisassem com 
24 horas de antecedência para abrirmos o espaço para eles irem ao 
programa “Barra Pesada”.


