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RESOLUÇÕES DE AFASTAMENTOS

R E S O L U Ç Ã O Nº 132/2016
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 

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

RESOLVE
Art.1º AUTORIZAR o afastamento da Servidora ELLEN 

CRISTINA IORIS, para viajar com destino a cidade de Cuiabá - MT 
no período de 08.06 a 13.06.2016, com a finalidade de tratar de assuntos 
inerentes às atividades funcionais, a serviço deste Poder. 

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

Deputado JALSER RENIER PADILHA
Presidente

Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA
1º Secretário

Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO
2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 133/2016
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 

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

RESOLVE
Art. 1º AUTORIZAR o afastamento do Excelentíssimo 

Senhor Deputado MASAMY EDA, para viajar com destino a cidade de 
São Paulo-SP, no período de 06.06 a 10.06.2016, com a finalidade de tratar 
de assuntos inerentes às atividades funcionais, a serviço deste Poder. 

        Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

                Palácio Antônio Martins, 06 de Junho de 2016
Deputado JALSER RENIER PADILHA

Presidente
Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA

1º Secretário
Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO

2º Secretário

ATAS PLENÁRIAS - EXTRAORDINÁRIA
ATA DA 683ª SESSÃO, EM 09 DE MAIO DE 2016.

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

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER.
 Às dez horas do dia nove de maio de dois mil e dezesseis, 
no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a sexcentésima octogésima 
terceira Sessão Extraordinária do quinquagésimo primeiro período 
Legislativo da Sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado 
de Roraima.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário proceder à verificação de quórum.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria - Senhor 
Presidente, há quórum regimental para abertura dos trabalhos.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Havendo quórum 
regimental, solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Requerimento nº 024/16, assinado pela maioria absoluta dos Senhores 
Deputados, requerendo com urgência urgentíssima a realização de 
Sessão Extraordinária no dia nove de maio de 2016, às 10 horas, para 
discussão e votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 025/16, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal do Estado, em 
favor da Universidade Estadual de Roraima, crédito suplementar por 
superávit financeiro no valor global de R$ 2.637.063,50 para os fins que 
especifica, conforme Mensagem Governamental nº 20 de 4 de maio de 
2016; do Projeto de Lei nº 026/16, que autoriza o Poder Executivo a abrir 
o 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; do Projeto de 
Lei nº 027/16, que autoriza o Poder Executivo a abrir o orçamento fiscal 
do Estado, em favor da Secretaria de Estado da Infraestrutura, crédito 
suplementar por superávit financeiro no valor global de R$ 9.198.773,89 
para os fins que especifica, conforme Mensagem Governamental nº 22 
de 4 maio de 2016; do Projeto de Lei nº 028/16, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir o orçamento fiscal do Estado, em favor do Fundo 
Estadual de Saúde, crédito suplementar por superávit financeiro no 
valor global de R$ 1.233.001,23 para os fins que especifica, conforme 

ATOS ADMINISTRATIVOS
DA PRESIDÊNCIA - EXTRATO DE CONTRATO

ERRATA
 Retificar a publicação do extrato do Termo Aditivo, referente 
ao Processo nº 016/2013 da empresa MRTUR – MONTE RORAIMA 
TURISMO LTDA, publicado no Diário da ALE nº 2291 do dia 01/06/2016.

Onde se Lê: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 30/06/2016
VIGÊNCIA: 01/06/2016 à 30/06/2016

Leia-se: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 31/07/2016
VIGÊNCIA: 01/06/2016 à 31/07/2016

Boa Vista-RR, 06 de junho de 2016
GLAUCINEIDE FERREIRA DA SILVA

Superintendente Administrativa

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO
PROCESSO N.º: 026/ALE/2011 
OBJETO: RESCISÃO DE CONTRATO REFERENTE À 
CONFECÇÃO DO DIÁRIO DO PODER LEGISLATIVO 
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA
CNPJ: 34.808.220/0001-68
CONTRATADA: EDITORA BOA VISTA LTDA
CNPJ: 04.653.101/0001-12
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 78 e 79 da Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores
DATA DA ASSINATURA: 01/06/2016
PELA CONTRATANTE: Deputado JALSER RENIER PADILHA
PELA CONTRATADA: ANA PAULA ARAÚJO DE SOUZA CRUZ

Boa Vista-RR, 01 de junho de 2016
GLAUCINEIDE FERREIRA DA SILVA

Superintendente Administrativa

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 0746/2016-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 Denise Ferreira da Silva, 

matrícula 8921, a partir de 29 de abril de 2016, do Cargo Comissionado 
de Auxiliar Parlamentar V, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa 
Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 009/2011, 
de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 26.07.2011.

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

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

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0747/2016-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 Willison Mateus de Souza Rocha, a partir 

de 02 de maio de 2016, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete 
de FS6 – Técnico Legislativo, 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 02 de maio de 2016.

Palácio Antônio Martins, 06 de junho 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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do Estado de Roraima”.
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: 
 Projeto de Lei s/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 de Lei s/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.
 Indicação s/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.
 Indicação s/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.
 Indicação s/nº, de 09/05/16, do Deputado Jorge Everton ao 
Governo do Estado, para implantação de policiamento ostensivo nas 
ruas do Bairro Pintolândia.
 Indicação s/nº, de 09/05/16, do Deputado Jorge Everton ao 
Governo do Estado, para implantação de policiamento ostensivo nas 
ruas do Bairro Jóquei Clube.
 Indicação s/nº, de 09/05/16, do Deputado Jorge Everton ao 
Governo do Estado, para implantação de policiamento ostensivo nas 
ruas do Bairro Cauamé.
 Indicação s/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.
 Indicação s/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.
 Indicação s/nº, de 09/05/16, do Deputado Jorge Everton ao 
Governo do Estado, para que encaminhe Projeto de Lei sobre o Plano 
de Cargos, Carreira e Salários dos Técnicos Educacionais do Estado de 
Roraima.
 Indicação s/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.
 Indicação s/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.
 Indicação s/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.
 Indicação s/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.
 Indicação s/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.
 Indicação s/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.
 Indicação s/nº, de 09/05/16, do Deputado Jorge Everton ao 

Mensagem Governamental nº 23 de 4 de maio de 2016; do Projeto de 
Lei nº 031/16, que autoriza o Poder Executivo a abrir o orçamento 
fiscal do Estado crédito adicional suplementar em favor de órgão(s) do 
Estado de Roraima no valor global de R$ 38.167.530,00 para os fins 
que especifica, conforme Mensagem Governamental nº 26 de 4 de maio 
de 2016; e do Projeto de Lei nº 032/16, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao orçamento fiscal do Estado, em favor do Fundo Especial do 
Ministério Público do Estado de Roraima, crédito suplementar por 
superávit financeiro no valor global de R$ 20.342.957,25 para os fins 
que especifica, conforme Mensagem Governamental nº 27 de 4 maio de 
2016.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria- (Lido o 
Requerimento n° nº 024/16).
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Coloco em discussão o 
Requerimento.
 Não havendo quem queira discuti-lo, coloco-o em votação. 
A votação será simbólica. Os Deputados que forem favoráveis 
permaneçam como estão.
 Dou por aprovado o Requerimento nº 024/16.
 Sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a presente Sessão Extraordinária.
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário que proceda à leitura 
da Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Marcelo Cabral - (Lida a 
Ata).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão a 
Ata da Sessão anterior.
 Não havendo quem queira discuti-la, coloco-a em votação. A 
votação será simbólica: os Deputados que forem favoráveis permaneçam 
como estão. 
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Suspendo a Sessão pelo tempo necessário para que as 
Comissões em conjunto possam analisar e emitir parecer às referidas 
matérias.
 Após o tempo necessário. 
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Não havendo quórum 
nas Comissões, as matérias não foram analisadas, portanto, transfiro  
para a pauta da Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária.
  E, não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente 
declarou encerrada a presente Sessão. Estiveram presentes os Senhores 
Deputados: Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chicão da Silveira, 
Coronel Chagas, Gabriel Picanço, Lenir Rodrigues, Naldo da 
Loteria, Soldado Sampaio e Valdenir Ferreira.
Ata Sucinta Aprovada em: 19/05/2016

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2501ª SESSÃO, EM 11 DE MAIO DE 2016.

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

PRESIDÊNCIA DO SENHOR JALSER RENIER.
 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.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à verificação de quórum. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria - Senhor 
Presidente, há quórum para abertura dos trabalhos.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a presente Sessão. 
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário que proceda à leitura 
da Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Izaías Maia– Lida a Ata.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão a Ata da 
Sessão anterior. Não havendo nenhum Deputado que queira 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.
 RECEBIDO DO PODER 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 
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65 unidades, passaram para 35, depois para 25 e agora parece que só 
tem 15 para cobrir 57 Bairros na cidade. Então, os elementos sabem que 
não temos segurança, mas vamos dar um jeito para que pelo menos um 
veículo fique circulando, ou a briosa Polícia Militar, porque isso intimida 
ação dos criminosos. Se você ver o vídeo que coloquei no Barra Pesada 
ontem vai ver a audácia dos elementos, agredindo, batendo, atirando, 
como se fossem os xerifes da parada, os que mandam, devido a falta de 
segurança. Então, a gente pede que alguma coisa seja feita com relação 
à segurança. Fugiram oito presos, quem garante que dois não mataram 
o Didi e fizeram uma limpa no supermercado. Essa é uma situação 
complicada. O tempo vai passando e ninguém toma providências.
 Agora, existe a mais grave de todas, a calamidade na 
Venezuela. Mas, esse Deputado é chato demais! Fala demais! Mas é 
verdade, porque vai chegar o dia em que a escuridão vai tomar conta 
deste Estado e o Estado vai para o buraco de uma vez. Sabe por quê? 
Porque a Venezuela está operando com apenas 3% da sua capacidade 
no complexo de Guri. Não tem energia nem para ela, como vai mandar 
pra cá? Os responsáveis pela ELETROBRAS dizem o quê? Disseram 
que o Estado de Roraima, com as termoelétricas, está preparado para 
enfrentar o apagão, e a escuridão total. Mas não está! Nos testes que 
foram feitos, duas termoelétricas, pegaram fogo. Devemos dois bilhões 
e um pouquinho mais para Petrobrás/Distribuidora, esquema do lava- 
jato, onde os ladrões estão fazendo a limpa, e cada um levando 130, 140 
milhões, enquanto a gasolina mais cara do país é aqui, principalmente. 
Então, a escuridão vai chegar. Pacaraima já está sofrendo, todo dia é 3, 4 
horas sem energia. Bonfim já está sofrendo. O nosso Estado está parando 
lentamente e, até agora, está tudo normal e ninguém diz nada. Eu tenho 
certeza que daqui uns dias a Venezuela vai cortar o fornecimento, 
porque ela não pode dar o que não tem, que é a energia do complexo 
de Guri que está totalmente seco e a situação vai se complicar. E sem 
energia, podem ter certeza, que com a dificuldade que já enfrentamos, 
o Estado vai para o buraco, porque sem energia não se faz nada. Esse é 
um alerta que vou fazer sempre, até o dia que vocês falarem: bem que o 
Deputado falou, ninguém tomou providência, e a escuridão tomou conta 
do Estado de Roraima. O Linhão de Tucurui, interligação do Estado de 
Roraima com o resto do Brasil, nós não teremos, porque os Waimiri-
Aatroaris não vão permitir, pode chegar 300 assinaturas que eles nem 
ligam. Os índios no Brasil têm é moral, porque se acontecer alguma 
coisa com um índio, a confusão está feita com o resto do mundo. Então, 
acho que as 500 mil pessoas, 350 na capital e 150 no interior, têm que 
se movimentar e dizer, através de senadores, Deputados federais e todos 
nós juntos, que nós existimos e que não podemos ficar na escuridão. 
Muito obrigado.
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Bom-dia, Presidente, 
nobres colegas, população que nos prestigia hoje, em especial os técnicos 
educacionais que estão aqui, mais uma vez, pleiteando seus direitos, 
porque infelizmente, esse governo demonstra que não tem compromisso 
com a sociedade nem com a educação. O governo se comprometeu, 
através de um acordo firmado para finalizar a greve de 2015, que 
enviaria um plano de cargos e salários para os técnicos educacionais, 
mas não cumpriu, e não é novidade o governo não cumprir. Eu peço, 
Presidente, que esta Casa faça justiça, principalmente com os técnicos 
e com os professores. Nós precisamos fazer com que seja instaurada a 
CPI da educação, para que a gente descubra para onde estão indo os 
recursos, pois não há recursos para cumprir as promessas que o governo 
fez com os professores e educadores, mas tem para pintar as escolas 
com a cor do PP. Isso é um absurdo! Ou esta Casa toma uma postura 
voltada para a sociedade, ou a sociedade nunca irá esquecer o que a 
Assembleia tem feito. Inclusive, eu fiz uma indicação ao governo, lida 
entre as 17 indicações que eu fiz, e fica a minha solidariedade para com 
os técnicos educacionais. E, eu espero que o governo do estado cumpra 
o seu papel. Presidente, eu protocolei um Projeto de Lei que concede 
isenção de IPVA para as motocicletas, motonetas e ciclomotores até 150 
cilindradas. Tal Projeto de Lei foi feito após eu fazer um estudo, quando 
era presidente do DETRAN, que demonstrou que a maioria das pessoas 
que possuem esse tipo de veículo são agricultores, trabalhadores urbanos, 
colonos que necessitam do seu veículo para trabalhar e transportar a sua 
família. E, analisando isso, verificamos que existia uma inadimplência 
muito grande devido essas pessoas não estarem conseguindo pagar o 
IPVA. Então, nós criamos uma regra, as pessoas que se envolverem 
em acidente de trânsito em virtude de embriaguez ao volante, ou de 
estar conduzindo sua motocicleta sem habilitação perderá a isenção do 
IPVA. Nós criamos um critério onde só o bom condutor terá isenção de 
IPVA, ou seja, benefício será dado ao cidadão que dirigir corretamente 
o seu veículo, e não como uma arma. Antes de apresentar esse projeto, 
fiz um estudo sobre jurisprudência. Inclusive, Deputada Lenir, eu 

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.
 Indicação s/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.
 Indicação s/nº, de 09/05/16, do Deputado Marcelo Cabral 
ao Governo do Estado, para a construção de pontes na Vicinal 03 – 
município de Rorainópolis.
 Indicação s/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.
 Memorando nº 028, de 10/05/16, do Deputado Marcelo 
Cabral, comunicando sua ausência na Sessão Plenária do dia 11 de maio 
do corrente ano. 
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos Oradores inscritos para 
o Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente há cinco oradores inscritos, o primeiro é o Deputado Izaías 
Maia.
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Senhor Presidente, 
público aqui presente, em especial o povo trabalhador da educação, 
bom-dia!
 Nós sabemos que todos os governos de todo o País estão 
enfrentando problemas seriíssimos, por isso creio que já está na hora 
das autoridades sentarem para discutirem a educação do Estado, falo 
o governo, sua Excelência Governadora Suely Campos, porque esse 
problema da educação já vem se arrastando há muito tempo. É greve, é 
acordo, é polícia afastando os professores das proximidades do palácio. 
Dizem que se reúnem com as Comissões, que está tudo resolvido, mas 
não tem nada resolvido e as pessoas nos procuram na televisão dizendo 
que os acordos que foram feitos, não foram cumpridos. Então, acho 
que está na hora do entendimento, porque bater, denunciar, tocar fogo, 
quebrar é fácil, difícil é encontrar a solução. E assim como na segurança, 
gostaria de fazer um apelo aqui, aos parlamentares ligados ao Governo 
do Estado e a própria Governadora Suely Campos, vamos sentar com os 
representantes da educação. Olhem as placas, podem pegar a imagem 
das placas, especialmente para vermos o que eles querem. Reúnam com 
palavras, reúnam com os educadores e digam que os governos não têm 
condições de atender aos pedidos da classe e acabou a conversa, quem 
puder continua e quem não puder, sai. Ficar só na conversa não dá, 
no final de tudo não dá certo coisa nenhuma e as greves continuam. O 
povo é carente de atenção, o povo precisa de respeito e, principalmente, 
estou falando de vocês da educação. Esses educadores precisam de 
uma palavra verdadeira, ou sim, ou não, e não de promessas que não 
sejam cumpridas. Tenham a certeza que esta Casa, a Assembleia e os 23 
parlamentares estão aqui para ajudar. Eu sempre digo, o que for para o 
Deputado Izaías Maia assinar em benefício do trabalhador e do povo, 
eu assino. Não tenho acordo político com grupo nenhum, faço o meu 
trabalho. Me elegi com 3.427 votos sem gastar nenhum real, só tenho 
que dar satisfação a Deus e ao povo, e acabou a conversa. Agora, volto 
a dizer: autoridades, vamos prometer aquilo que possa ser cumprido. 
Os educadores estão aí, sendo que poderiam estar trabalhando numa 
sala de aula, ou fazendo seu trabalho educacional. É muita conversa e 
dificilmente se cumpre o que se promete. E se não vão cumprir, é melhor 
dizer não temos condições de cumprir, e acabou a conversa, cada um 
pega seu rumo. Esse é o problema da educação.
 Em relação a outro problema, quero fazer um pedido 
as autoridades. Eu sei das dificuldades, da falta de dinheiro para 
investimentos no Estado, mas a violência, a mortandade de pais de 
famílias, principalmente empresários, não pára. Tivemos, há dois dias, 
o assassinato do empresário Didi, dono de supermercado. Os elementos 
agiram com requinte de crueldade. Eles já tinham pego tudo, mas o 
empresário, desesperado sem saber o que fazer, foi tentar correr, e o 
bandido deu dois tiros e matou o empresário Didi, no Bairro Senador 
Hélio Campos. O primeiro pedido da população, através de mensagem, 
foi o que falei na televisão: “Deputado Izaías, peça do governo para 
ver se consegue mais viaturas do Ronda do Bairro. Essas viaturas de 
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Excelência, Presidente Chico Mozart, pelo projeto que iremos concluir 
hoje, sobre a votação das bolsas, para dar a condição àquelas pessoas 
que não possuem a situação financeira adequada, para que elas tenham 
qualidade de ensino no nosso Estado. Parabéns e muito obrigado a 
todos. 
 O Senhor Deputado Jânio Xingú – Senhor Presidente, 
senhores deputados, imprensa falada e escrita, funcionários do Poder 
Legislativo que nos assessoram e nos orientam, Deputada Lenir, 
defensora irrevogável da educação, grande mulher, meu bom-dia. O que 
me trouxe a esta Tribuna é que, há mais de um ano, trouxemos a esta Casa 
mais de oitocentas pessoas para realizarmos uma das maiores audiências 
públicas da história deste parlamento, para tratar especificamente 
daqueles que foram esquecidos durante doze anos, pelos governos 
passados e pelo governo atual, que são os servidores do quadro geral. 
Imaginem que há doze anos essas pessoas fizeram concurso público e 
ainda hoje recebem abono para complementar seus salários. Estamos 
falando de copeiras, motoristas, auxiliares administrativos, de pessoas 
que realmente trabalham, até porque essas pessoas não têm padrinhos, 
elas ganham tão pouco e quando faltam ao trabalho, de imediato seus 
chefes já querem logo abrir um PAD – Processo Administrativo, já 
querem humilhar, porque elas não têm defensores. Os humildes não 
têm defensores, ninguém quer defender os humildes. Há pessoas que 
têm até vergonha de defender os humildes. Eu tenho orgulho, porque 
foi pela humildade que cheguei onde estou. Tenho orgulho, porque não 
cheguei aqui por ser filho do A ou do B, estou aqui porque acredito nos 
meus ideais e naquilo que defendo. Não tenho pai rico, nem mãe rica 
e nem pai famoso. Eu vim daí, daí. E foi assim e será assim que eu 
irei construir minha história neste Estado, defendendo as pessoas com 
coragem. Ano passado, quando comecei aqui a defender que os agentes 
penitenciários deveriam ter porte de arma, porque eles trabalham em 
uma área de risco, fui criticado por todos. E ninguém queria acreditar 
nisso, porque é muito fácil acreditar nas coisas fáceis, é muito fácil fazer 
aquilo que todo mundo faz, difícil é acreditar no impossível. Impossível 
é aquilo que ninguém fez, até que alguém faça. E nós fizemos um 
projeto, levamos a Plenário, aprovamos por unanimidade e hoje todos 
os agente penitenciários têm porte de arma. Há dez anos que a Polícia 
Civil não tem promoção. Um dia, o Newton me procurou e falou sobre 
isso. Eu perguntei a ele se acreditava que poderiam ter promoção? Ao 
que ele me respondeu que sim, mas que já estava quase perdendo as 
esperanças, quase desistindo, porque já são quase dez anos de luta e 
não conseguem falar sequer com o governador. Falei a ele que se ele 
acreditar, se tiver firmeza, nós conseguiremos essa promoção. E nós, 
nos reunimos com os policiais, mais de quinhentos policiais, na sede 
da AABB, levei o Governador José de Anchieta para a reunião e lá, 
em frente a todos, disse-lhe que estávamos de frente para mais de 500 
pais de família, funcionários públicos, pessoas que fizeram o concurso 
público, pessoas que estão combatendo o crime pedi a ele que dissesse 
àquelas pessoas que o auxílio-alimentação deles seria incorporado aos 
seus salários a partir do próximo mês. O Governador Anchieta ficou 
meio constrangido e disse que o acordo estava fechado. Era só isso 
que eu queria ouvir. Em um mês o auxílio-alimentação da polícia civil 
estava no contracheque, no valor de quinhentos reais. Depois, começou 
a confusão aqui para aprovarmos as progressões dos policiais civis, 
peritos e escrivãos. Aprovamos depois de dez anos. Não foi diferente 
com o senhor Francisco, do SINTRAIMA. Nós pegamos esta causa, 
fizemos audiência pública, fizemos indicação, porque não estou no 
governo, não vou ao palácio, desejo tudo de bom para a governadora. 
Acho que o governo é muito ruim, ele é tão ruim que as pessoas chegam 
a ignorar que tem governo. Eu digo que tem e que o nome dela é Suely. 
Mas, as pessoas ignoram. Quando você é muito fraco, as pessoas te 
ignoram. Todavia, esse governo foi eleito e tem obrigações com vocês, 
porque vocês que o levaram ao palácio. E hoje, Senhor Presidente, nós 
vamos votar aqui o auxílio-alimentação dos agentes penitenciários e, por 
isso, peço a todos os meus pares que votem a favor. Nós sabemos que 
essa será uma briga muito grande, porque esse auxílio vai se estender 
a todos os servidores do quadro geral, muita gente não vai acreditar, 
mas todos vocês lá na frente terão auxílio-alimentação. Aí tem gente 
que fala que não se pode fazer discurso irresponsável, que o Estado 
não tem dinheiro para pagar isso. Olha só, fui o Relator do orçamento 
e tinha uma vontade imensa de ser relator, porque queria conhecer o 
orçamento por dentro, pois só conhecia por fora. Vocês sabem quanto 
custa para dar auxílio-alimentação a todos os servidores do Estado? 
Custa Cerca de cinco milhões. Isso é apenas uma parte do contrato de 
sessenta milhões que o pessoal está levando todo mês para Manaus. 
Sabe essa ponte aérea Boa Vista/Manaus, todo mês vai cinco milhões 
para lá. É um contrato que nós referendamos aqui. Sessenta milhões. 

encontrei jurisprudência que diz claramente que em matéria tributária, 
a competência é concorrente para legislar tanto do executivo como do 
legislativo, mesmo que haja benefício tributário, ou seja, o discurso de 
que seria inconstitucional o projeto, por vício de iniciativa, cai por terra, 
porque tem decisão do STE. Esse projeto vai beneficiar a população de 
forma significativa. Por isso, Senhor Presidente, peço que dê celeridade 
a esse projeto, pois vai ajudar os pais de família que precisam do seu 
transporte para se locomover. Quero, mais uma vez, prestar conta 
do nosso trabalho como ouvidor da Casa. A ouvidoria fez diversos 
atendimentos no ano passado e, este ano também. Nós implantamos a 
ouvidoria cidadã que vai à casa da pessoa, que ouve o cidadão, que pode 
tanto elogiar como criticar. Deputado Chicão, essas indicações que eu 
estou fazendo são com base nesses estudos da ouvidoria, de pessoas 
que não estão sendo atendidas da forma que gostariam, pois muitos 
reclamaram da falta de policiamento na sua porta, como o Deputado 
Izaías falou, porque desde o ano passado eu venho denunciando o 
sucateamento do Ronda no Bairro, o enfraquecimento do policiamento 
ostensivo, o que faz com que a população se sinta insegura. Se a viatura 
não está nas ruas, o bandido vai invadir a casa das famílias e fazer refém 
a nossa sociedade. Nós não podemos permitir que isso aconteça. 55% 
das reclamações foram referentes à falta de esgotamento sanitário e ao 
policiamento, por isso que fizemos esse trabalho. Para finalizar, hoje 
é um dia histórico para o país, pois o Congresso Nacional, através do 
Senado, irá votar o processo de afastamento da Presidente Dilma. Isso 
só aconteceu, porque ela cometeu diversas irregularidades. E eu chamo 
a atenção desta Casa, porque irregularidades muito maiores do que a 
Presidente Dilma cometem este governo tem cometido. E cadê a CPI 
da educação que nós protocolamos, ou a abertura da CPI da saúde, cadê 
a Comissão Especial para julgar o seu afastamento, que o Ministério 
Público de Contas protocolou nesta Casa? Esta Casa esta prevaricando, 
esta Casa não está fazendo o seu papel. Ou nós tomamos as providências 
necessárias, ou nunca seremos esquecidos pela sociedade por esta 
omissão. Espero que hoje, o Senado Federal possa, de uma vez por 
todas, resolver essa questão, para que o Brasil volte a se desenvolver, 
para que os investidores voltem a investir, para que tenhamos um país 
melhor para a nossa sociedade.
 Aparte concedido à Senhora Deputada Lenir Rodrigues- 
Bom-dia senhores Deputados, Presidente. Posteriormente, vou falar 
sobre o CHAME, mas gostaria de ter um aparte na sua fala para tratar 
dos técnicos educacionais aqui presentes. Desde 2003, com a Lei nº 392, 
os técnicos vêm sofrendo um decréscimo salarial. Nos demais governos 
isso aconteceu também, sempre se tem um arranjo, complementa-se o 
salário, arruma-se uma gratificação para quem fez curso profissional. 
Na verdade, a 892 só atendeu os novos cargos e não os técnicos 
concursados da época, porque a SEGAD, naquele momento, não tinha 
concluído o estudo da 392. Quando chegou este momento histórico 
aqui, de mudarmos o PCCR do quadro geral, os técnicos confiaram na 
palavra do Poder Executivo, tanto é que não acompanharam a greve 
dos professores, esperando que o Poder Executivo cumprisse o que 
tinha prometido, ou seja, não lutaram para vir para dentro do PCCR 
da educação, que ao meu ver, seria o melhor, porque os técnicos 
educacionais são educadores, são aquelas pessoas que realmente 
estão nas escolas e, às vezes, resolvem os problemas antes mesmo de 
chegar na gestão, inclusive, muitas das vezes, problemas de natureza 
pessoal dos alunos. Então, são pessoas que estudam, se capacitam e 
não saem do salário mínimo. Eu acredito que a 892 não resolveu, nem 
com o novo PCCR da educação não resolveu. E acredito que todos 
nós, independentemente de ser da base aliada ou não, devemos nos 
comprometer com os técnicos educacionais, para juntos buscarmos uma 
solução. O Senhor, na condição de Presidente da Comissão de Serviços 
Públicos, assim como os demais Deputados membros da Comissão de 
Educação, podem se unir a nós, para buscarmos uma solução, inclusive, 
com a liderança do governo nesta Casa, para sanarmos imediatamente o 
problema dos técnicos. Muito obrigada!
 O Senhor Deputado Jorge Everton continua – Para ser mais 
preciso, são aproximadamente 1200 técnicos que estão aguardando uma 
solução. Lembrando que, em 2009, a Lei nº 12014, que é uma lei federal, 
incluiu os técnicos educacionais na LDB. Nós precisamos resolver 
esse problema de uma vez por todas e, como eu sempre digo, sinto o 
problema da educação por dois motivos, o primeiro é por ter a certeza 
de que o país só vai conseguir se desenvolver e resolver seus problemas 
quando ele valorizar a educação. Segundo, porque conheço a realidade 
da educação, pois que fui criado por uma professora, minha mãe, Maria 
Antônia, professora aposentada, e eu sei o valor de um professor, 
sei o valor da educação na minha vida, porque tudo que construí na 
minha vida foi através da educação. E, para finalizar, parabenizo Vossa 
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com organizações da sociedade civil e outras instituições públicas. 
Ele surgiu do diálogo entre a sociedade, promovendo atendimento, 
acompanhamento técnico-profissional e, atualmente, o nosso centro 
tornou-se uma forte ferramenta de aproximação da Assembleia 
Legislativa com a sociedade em geral, lutando pela eliminação da 
discriminação da mulher. Este mês, mês de maio, tão conhecido como o 
mês das mães, da mulher, das noivas, senhor Presidente, é também o mês 
em que está acontecendo a 4ª Conferência Nacional de Políticas Públicas 
para as Mulheres, e o CHAME se inscreveu. O CHAME se inscreveu 
e é isso que quero comunicar para os demais pares e para a sociedade. 
Foram escolhidos apenas 34 órgãos do Brasil, Deputada Angela, 
para fazerem exposição desde ontem, em Brasília, na 4ª Conferência 
Nacional dos Direitos e Políticas Públicas para as Mulheres. Então, e o 
CHAME foi selecionado e é isso que vim comunicar. Desde ontem, o 
CHAME, um serviço da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, 
está com um stand em Brasília e, utlizando uma linguagem bem jovem, 
“está bombando”. É o stand, em termos proporcionais, com a maior 
visitação entre os trinta e quatro que estão em Brasília. E isso, nos dá 
uma alegria muito profunda, para a Presidente da Comissão da Mulher, 
Deputada Ângela, para mim, como Coordenadora do CHAME, para os 
demais Pares que estão juntos lutando e defendendo nossos programas. 
E quero, neste momento, agradecer o apoio da Mesa Diretora da 
Assembleia, na pessoa do Deputado Jalser Renier, que tem nos dado 
muito apoio para que o CHAME possa ir, inclusive, nos lugares mais 
longínquos do Estado. Nós não vamos às sedes dos Municípios, mas 
nós fomos, ano passado, na Nova Colina, no Entre Rios, porque quando 
tem uma ação governamental, ela atinge a sede dos Municípios e vai a 
esses lugares mais longínquos. Nós fomos à Água Fria, no Flexal, no 
Monte Moriá, em lugares mais distantes. Então, o CHAME tem feito 
um trabalho não só sobre a violência doméstica e domiciliar, mas, com 
o apoio e a parceria com a Liga Roraimense de Combate ao Câncer, nós 
temos feito um trabalho não só para cuidar da prevenção do câncer de 
colo de útero e de mama somente no outubro rosa não. Todos os meses 
estão sendo meses de defesa dos direitos das mulheres e nós estamos, 
incansavelmente, defendendo esta bandeira. Além desse trabalho com 
a Liga Roraimense de Combate ao Câncer, nós estamos implantando 
o Núcleo de proteção às Vítimas de Tráfico de Pessoas, com o apoio 
do nosso Presidente Jalser Renier e, também, porque aqui em Roraima 
a gente finge que não sabe, mas o Estado é um corredor de tráfico de 
pessoas. E quais são essas pessoas que são traficadas? As meninas e 
as mulheres. E nós ficamos com vendas nos olhos, achando que aqui 
não existe nada disso. São as estatísticas nacionais e internacionais que 
mostram que Roraima é um corredor e um pólo do tráfico de mulheres. 
E nós, agora, estamos implantando esse novo serviço e, com certeza, 
vamos ter o mesmo sucesso que o CHAME está tendo. Quero aproveitar 
para agradecer o apoio da equipe de comunicação, da presidência e 
da superintendência de administração que apoiaram nossas técnicas, 
nossas profissionais para estarem hoje lá, em Brasília, no nosso stand, 
pois entre os trinta e quatro escolhidos do Brasil estamos com Roraima 
lá muito bem representado. Aqui, em Roraima, o povo adora uma 
notícia ruim. Então, quando se tem uma notícia boa, por que não se 
alegrar? Nós estamos tendo a oportunidade de mostrar uma experiência 
bem sucedida como é o CHAME. Gostaria de registrar também minha 
gratidão às pessoas que compõem a Procuradoria Especial da Mulher e 
à equipe que compõe o CHAME. Era o que eu tinha a dizer Presidente, 
obrigada.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Parabéns Deputada 
Lenir, essa Presidência, sem dúvida nenhum a reconhece o trabalho que 
a senhora tem feito frente ao CHAME. A Senhora fez a diferença e 
temos certeza que ainda teremos muitas alegrias com sua presença no 
CHAME. Quero registrar a presença do lutador de Vale Tudo “Naldo 
Silva”, recentemente campeão do cinturão Jungle Fight. Seja bem-vindo 
meu amigo. Esta Casa é sua, é a casa do povo e parabéns pela conquista.
 Não havendo mais orador inscrito, passaremos para a Ordem 
do Dia, com discussão e votação, em primeiro turno, do Substitutivo 
à Proposta de Emenda a Constituição nº 003/16, apensada a 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; 
do Projeto de Lei Complementar nº 010/15, que “cria o Fundo de 
Reequipamento do Corpo de Bombeiro Militar de Roraima – FRIBOM, 
e dá outras providências”, de autoria governamental. E, discussão e 
votação, em segundo turno, do Projeto de Lei Complementar nº 008/15, 
que “dispõe sobre a alteração da Lei Complementar nº 198, de 03 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 

Não precisa ser gênio da matemática para saber que sessenta dividido 
por doze, é cinco. Todo mês o avião vai e vem. Mas, para dar auxílio não 
tem. É discurso irresponsável. Levar para Manaus cinco milhões é um 
discurso coerente? E nós vamos lutar por isso. Disse aos presidentes de 
sindicatos que me procurassem e eles me disseram que não poderiam se 
reunir comigo, porque seus chefes imediatos estavam os ameaçando e 
os perseguindo. Foi aí que resolvi entrar com um Projeto para protegê-
los. Entrei com um Projeto nesta Casa e, ontem, ele foi aprovado em 
primeiro turno. Hoje, com certeza, será aprovado em segundo turno 
neste Plenário, pois não acredito que nenhum Deputado se oporá a 
votar um projeto que vai afastar o cidadão que é detentor de mandato 
classista, enquanto durar seu mandato, para que ele tenha isenção para 
trabalhar, para defender os associados, para defender a categoria, para 
não ter mais aquele secretário que fica ameaçando de tirá-lo daqui e 
colocá-lo lá e que vai tirar os benefícios que ele recebe. Isso é fazer 
justiça. Essa Lei acaba com isso.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jorge Everton – 
Parabéns, Deputado Xingú, como sempre o senhor é um defensor 
das garantias e dos direitos das pessoas. Quero manifestar a Vossa 
Excelência que serei favorável, como fui ontem, na aprovação desse 
projeto que vai dar garantia para que as pessoas que lutam por seus 
direitos não sejam perseguidas. Isso é legítimo e acredito que esta Casa 
vai votar sim. Quero dizer a Vossa Excelência que também sou a favor 
do auxílio-alimentação para os agentes penitenciários, pois é um direito 
legítimo deles. E, quero lembrar também que esse contrato absurdo de 
sessenta milhões a que Vossa Excelência se referiu, os recursos não 
ficam aqui no Estado. Eu fiz o relatório na CCJ pedindo a sustação do 
contrato e a CCJ arquivou o relatório, mostrando descompromisso com 
a educação. Nós fizemos um recurso ao Plenário e até agora está na 
gaveta. Gostaria que vossa excelência me ajudasse a tirá-lo da gaveta 
e colocá-lo no Plenário, para que os Deputados decidam o destino dos 
recursos de sessenta milhões do Estado, antes que acabe o dinheiro 
do Estado e eles digam que não têm dinheiro para o essencial que é 
educação, saúde e segurança pública. Obrigado.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú continua – Obrigado, 
Deputado Jorge Everton, pela intervenção. Já estou terminando meu 
discurso, mas gostaria de deixar uma mensagem para vocês sobre tudo 
o que acabei de falar. Esses são meus sentimentos e não me envergonho 
de defender os menos favorecidos. Isso para mim, é motivo de orgulho. 
Fico muito orgulhoso quando chego em casa e vejo que fiz algo que 
mudou a vida das pessoas para melhor, porque quando sento com 
minha consciência em uma mesa para almoçar, sei de onde vim, sei 
o que passei em Roraima. Cheguei aqui nos anos 90, comi muito caju 
nessa cidade. Essa cidade me deu a oportunidade de ser Deputado. E a 
oportunidade que esta cidade me deu, vou devolver a todos vocês com a 
força do meu trabalho. Obrigado.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Deputado Xingú, essa 
Presidência o parabeniza pelo pronunciamento. O senhor é o amante das 
causas difíceis, tem um currículo de campeão e muito abrilhanta, com 
sua presença, esta Casa de Leis. Com a palavra a minha amiga Deputada 
Lenir Rodrigues.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Senhor Presidente, 
senhoras e senhores deputados, público presente, bom-dia. O que me 
traz aqui, como já anunciei no aparte que fiz na fala do Deputado Jorge 
Everton, é a questão do CHAME. O CHAME – Centro Humanitário de 
Apoio a Mulher, está localizado à Rua Coronel Pinto, esquina com a 
Avenida Ville Roy, tem a finalidade de defender os direitos da mulher e 
tem o objetivo de fiscalizar e fazer cumprir a Lei 11.340, de 2006, que é a 
conhecida Lei Maria da Penha, cujo objetivo é eliminar todas as formas 
de violência. As atividades do CHAME se desenvolvem no prédio da 
Fundação Rio Branco e sempre digo que ela é uma minidefensoria, pois, 
de dois em dois meses, vem um juiz da vara da justiça itinerante, a 
promotora, a defensora pública da Câmara de Conciliação da Defensoria 
Pública realizar as audiências. E ali são resolvidos os problemas de 
alimentos, regulamentação de visitas, divisão de bens, regulamentação 
da partilha de bens e guarda dos filhos. O CHAME realiza palestras e, 
além do atendimento no local, faz um momento CHAME que vai até 
um posto de saúde, a uma escola explicar esse trabalho e o objetivo das 
Leis. Faz o acompanhamento psicológico, jurídico e assistencial. Hoje, 
temos o Zapchame com o número 98805-4794. Então, esse WhatsApp, 
esse dispositivo conhecido como Zapchame, está tendo muito sucesso. O 
CHAME está regulamentado no nosso Regimento Interno no artigo 83, 
alínea “c” e “d”, dentro da Procuradoria Especial da Mulher e foi uma 
iniciativa do Poder Legislativo a partir da Resolução 001/10. O CHAME 
tem dado visibilidade e fortalecido as ações de defesa dos direitos e 
promoção da igualdade de gêneros e direitos das mulheres, em parceria 
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Lido o Projeto de Lei Complementar nº 010/15, com Emenda.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão a 
matéria.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Primeiramente, 
quero fazer um agradecimento especial aos líderes de blocos, Deputados 
George Melo, Mecias de Jesus e do bloco do qual faço parte, por ter 
construído um entendimento e ter votado esse projeto no dia de hoje. Desde 
2015 que venho trabalhando um consenso aqui, na Casa, mas naquele 
momento não havia entendimento político. No entanto, conseguimos 
pautar para a Sessão de hoje. Faço também um agradecimento especial 
aos membros da Comissão Especial, Deputados Naldo e Jorge Everton, 
que muito contribuíram, e não diferente o Coronel Chagas, por ter nos 
ajudado a construir um bom-senso para a aprovação do projeto que é de 
grande relevância, por se tratar da criação de um fundo onde o bombeiro 
vai ter uma forma de buscar novas arrecadações, ou até mesmo lançar 
mão de taxas que já são pagas, pois hoje elas caem no caixa comum do 
Estado. Então, com esse fundo, os bombeiros terão um recurso mínimo 
para fazer as manutenções e aquisições de pequenos equipamentos, para 
dar melhor funcionabilidade no dia a dia. Só os guerreiros do corpo de 
bombeiro sabem da importância que é ter esses recursos disponíveis e 
acessíveis a qualquer momento, para corrigir situações emergenciais. 
Sabemos da situação que se encontra a administração pública, muitas 
das vezes leva tempo para sanar qualquer que seja a falta de equipamento 
ou problema mecânico em uma das máquinas do Corpo de Bombeiros. 
Então, este projeto é de grande relevância e peço, desde já, o apoio dos 
colegas para a aprovação da matéria. 
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Senhor Presidente, 
quero somente elogiar o Projeto. É um projeto de grande relevância. 
Eu sempre fui favorável, inclusive entendo que deva haver um projeto 
igual para aparelhamento da segurança pública, para que não fique 
da forma que se encontra hoje, desassistida. E quero lembrar que eu 
tinha feito uma emenda referente ao Inciso III, artigo 5º, porque ele 
se referia a recursos e taxas do departamento estadual de trânsito. E, 
por experiência, por ter sido Presidente desse órgão, sei que não teria 
a menor condição de se retirar recursos dessas taxas, pois são taxas 
de menor valor e a manutenção do DETRAN é feita com essas taxas, 
diferente do IPVA que vai direito para o Estado e para o município em 
que o veículo se encontra. Mas, em entendimento com a bancada, nós 
concordamos em retirar a minha emenda, contando que houvesse uma 
Emenda Supressiva. O Deputado Sampaio concordou e nós conseguimos 
retirar, porque senão, nós iríamos tornar deficitário o DETRAN e tornar 
impossível a manutenção daquele órgão, e o Governo do Estado teria 
que estar suprindo recursos, coisas que a gente não está vendo para 
educação e para saúde, quanto mais para o trânsito. A segurança no 
trânsito é necessária para o nosso Estado. Também peço aos colegas que 
votem favoráveis a esse projeto.
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Senhor Presidente, é muito 
importante aprovarmos, pois todo mundo vai ficar feliz, tudo assinado. 
Mas, o grande problema é a crise que nós enfrentamos em todo Brasil, 
e no nosso Estado não é diferente. Se realmente tiver uma fonte de 
recursos, tiver o dinheiro para implantar todos esses projetos que são de 
suma importância, inclusive, para os amigos do Corpo de Bombeiros, 
tudo bem. Agora, depois de tudo assinado, se não cumprirem com o 
prometido, fica complicado. Estou do lado do Corpo de Bombeiros, 
assino, mas pergunto, tem o recurso necessário, ou depois de aprovado 
teremos mais confusão por falta de recursos? Eu aprovo, mas gostaria 
de saber se tem os recursos garantidos.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas – Presidente, apenas 
para dizer também da importância desse projeto para o Corpo de 
Bombeiros. Com esse fundo, ele vai dar mais condições para que essa 
importante instituição cumpra melhor ainda as missões que lhe são 
conferidas pela nossa Constituição Estadual.
 É um projeto importante, de iniciativa no Corpo de Bombeiros, 
encaminhado pela Governadora para esta Casa e queremos destacar 
aqui a atuação do deputado Soldado Sampaio, nosso companheiro aqui 
na Assembleia, na articulação política desse projeto, preocupado em 
buscar recursos para o Corpo de Bombeiros.
 Da mesma forma que o deputado Jorge Everton afirmou, 
também sou do entendimento que nós devemos buscar criar fundos para 
a Segurança Pública como um todo, abrangendo, a Polícia Civil e a 
Polícia Militar para que elas possam ter os recursos necessários para 
bem cumprir com a sua missão constitucional, para que a gente não veja, 
como estamos vendo agora nas redes sociais, nossos policiais militares 
tendo que empurrar as viaturas para poder fazê-las funcionar. Então, 
essa iniciativa direcionada para o Corpo de Bombeiros precisamos 
também estender aos outros órgãos da segurança pública, porque 

do Deputado Francisco Mozart; do Projeto 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, da Proposta de Emenda à Constituição 001/16, 
que “altera o inciso XVII do art. 11 da Constituição Estadual”, de autoria 
de vários Deputados. E, discussão e votação, em turno único, do Projeto 
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; do Projeto de Lei nº 023/16, que 
“institui o auxílio-alimentação para os Agentes Penitenciários do Estado 
de Roraima”, de autoria governamental; do Projeto 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”; do Projeto 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.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
da PEC nº 003/16 e do parecer da Comissão Especial Externa criada 
pela Resolução nº 008/16.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria procede à 
chamada.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Em discussão o 
substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 003/16, apensada à 
Proposta de Emenda nº 002/16, em primeiro turno.
 Não havendo quem queria discuti-lo. Em votação. A votação 
será nominal e eletrônica, nos termos do art. 5º, § 3º do inciso VI, da 
Constituição Federal, e § 2º da Constituição do Estado. A proposição 
será aprovada se obtiver 3/5 dos votos favoráveis desta Casa, portanto, 
15 votos.
 Comunico que os Senhores Parlamentares têm até um minuto 
para, querendo, justificar seu voto.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, gostaria de saber se os projetos que foram 
apresentados na Ordem do Dia estão todos pautados para serem votados 
hoje, como, por exemplo, o projeto que autoriza o auxílio-alimentação 
para os agentes penitenciários, o projeto da Deputada Lenir, o projeto 
que licencia o mandato classista e tantos outros projetos que estão aí 
para serem pautados, para que possamos votar agora? Peço a Vossa 
Excelência que evoluamos para a votação desses projetos, para 
limparmos essa pauta e fazermos o povo feliz. Obrigado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Deputado Xingú, o seu 
projeto já foi votado ontem e ele está em discussão agora, em segundo 
turno, e está na pauta do segundo turno, bem como outros projetos que 
já foram anunciados pelo Presidente Chico Mozart que, com certeza, 
já anunciou a pauta e nós já estamos evoluindo. O Deputado Naldo já 
concluiu a leitura do primeiro projeto entre os sete que vamos votar, 
incluindo o da abertura de crédito que contempla o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Roraima, o substitutivo da proposta de PEC 02, com o 
apenso à proposta de Emenda à Constituição 003, o Projeto que altera 
o parágrafo único da Constituição do Estado de Roraima, de autoria do 
Deputado Jorge Melo e vários Deputados. O projeto precisa de 3/5, ou 
seja, do voto favorável de 15 Deputados para ser aprovado. Estamos 
evoluindo para o primeiro turno da votação. Liberado o painel para a 
votação. Registro a presença de 21 Deputados e 3 ausências. Quero 
comunicar que estamos providenciando um novo nobreak para a nossa 
transmissão da Sessão da Assembleia. Hoje, é uma data histórica para 
os brasileiros, pois vai ser votado o impeachment da Presidente Dilma, 
que será transmitido também pelo canal da TV Assembleia, canal 57.3 
e 358. Nós conseguimos colocar a TV Senado no ar no canal 57. 1, 
que é uma TV aberta onde as pessoas podem acionar esse painel de 
comando no seu controle de televisão e acompanhar o processo que 
agora encontra-se no Senado. 
 Dou por encerrada a votação. A matéria recebeu 17 votos 
“sim”, nenhum “não” e nenhuma abstenção. Dou por aprovado, em 
primeiro turno, o Projeto de Lei oriundo de uma emenda constitucional 
encabeçada pelo Deputado Jorge Melo. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura 
do Projeto de Lei Complementar nº 010/15, que “cria o Fundo de 
Reequipamento do Corpo de Bombeiro Militar de Roraima – FRIBOM, 
e dá outras providencias”, de autoria governamental.
 O Senhor Primeiro-Secretário Deputado Naldo da Loteria – 
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 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Projeto de Lei nº 023/16 e do Parecer da Comissão Especial.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Projeto de Lei nº 023/16 e o Parecer da Comissão.
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Em discussão a matéria.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Presidente, esse é um 
projeto governamental. A governadora se reuniu com a classe, acordou 
e enviou para esta Casa que está, em regime de urgência, aprovando o 
auxílio-alimentação que é um direito legal desses servidores.
 Portanto, está de parabéns a Governadora, os servidores e 
esta Casa Legislativa.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú – Quero orientar a bancada 
a votar favorável a todos os agentes penitenciários que isso é uma 
reivindicação antiga. É uma conquista e está se fazendo justiça. Era para 
ser quinhentos reais, será apenas quatrocentos, mas já é alguma coisa 
que será incorporado no salário e no contra cheque de mais duzentos 
funcionários do sistema prisional.
 Quero orientar a bancada que vote a favor.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – O Deputado Chagas, 
informar que se não fosse também o bloco G14, esse projeto não seria 
aprovado sobre nenhuma hipótese.
 Portanto, a oposição apoia integralmente esse projeto.
 Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação. 
A votação será nominal e eletrônica. Votando “sim”, os Senhores 
Deputados aprovam a matéria, votando “não”, rejeitam-na.
 Solicito a liberação do painel para votação.
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 023/16, em turno 
único, com 19 votos favoráveis, nenhum não e nenhuma abstenção.
 Aprovada a matéria. Cabe agora ao governo regulamentar 
e incorporar no salário dos servidores, dos agentes penitenciários, o 
auxílio-alimentação.
 Que o governo faça isso também extensivo a todas outras 
carreiras e a outros profissionais que também merecem esse respeito que 
está sendo dado aos profissionais da área. 
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei nº 026/16 e 
do Parecer da Comissão Especial.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Projeto de Lei nº 026/16 e o Parecer da Comissão.
 O Senhor Presidente Jalser Renier– Coloco em discussão a 
matéria.
 Não havendo mais nenhum Deputado que queira discuti-la, 
passamos para a votação. A votação será nominal e eletrônica. Votando 
“sim”, os Senhores Deputados aprovam a matéria, e votando “não”, 
rejeitam-na.
 Solicito a liberação do painel para votação.
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 026/16, em segundo 
turno, com 18 votos sim, nenhum não e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Projeto de Lei nº 009/16. 
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão a 
matéria.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas – Só para dizer que 
essa matéria visa complementar a PEC que nós aprovamos, no sentido 
de impedir o monopólio do transporte intermunicipal.
 Por essa razão, nós pedimos o apoio dos senhores 
Parlamentares.
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Coloco em votação o 
Projeto de Lei nº 009/16. A votação será nominal/eletrônica. Votando 
“sim”, os senhores deputados aprovam a matéria e, votando “não, 
rejeitam-na. 
 Solicito a abertura do painel para votação.
 Dou por provado o Projeto de Lei nº 009/16, por 18 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção.
 Gostaria de aproveitar o ensejo para convidar os Senhores 
Deputados responsáveis pela Lei de Terras, para que agilizem sua 
apreciação para e possamos votá-la na próxima terça-feira. Já conversei 
com as categorias e me comprometi de votá-la na terça-feira. Por isso, 
solicito ao Presidente da Comissão e ao relator que façam uma reunião 
após o término da sessão para que possam evoluir sobre a questão.
 Não havendo mais matéria para a Ordem do Dia desta Sessão, 
passamos para o Expediente de Explicações Pessoais.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Senhor Presidente, 
nós da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Saúde convidamos 
todos os Deputados e convocamos os membros da Comissão para 
participarem da Audiência Pública a ser realizada no dia 13 de maio, 

através de um fundo, com certeza vamos ter mais recursos para garantir 
que eles tenham melhores condições de trabalho, viaturas, armamentos, 
equipamentos. Então, parabéns ao governo do Estado, ao Comando 
do Corpo de Bombeiros e ao Deputado Sampaio parabéns pela sua 
articulação política para aprovação desse projeto.
 O Senhor Presidente Jalser Renier– Esta presidência registra, 
com muita satisfação, o trabalho e o empenho do Deputado Soldado 
Sampaio que não surpreende esta Casa pela quantidade de projetos e 
ações voltadas para as instituições que visam melhor qualidade de vida 
do trabalhador, especialmente dessa instituição que estamos analisando 
agora.
 Deputado Sampaio, Vossa Excelência está de parabéns. Eu 
me igualo ao pensamento do Deputado Chagas e dos demais Deputados 
que o elogiaram.
 Seguimos agora para a votação. A votação será pelo processo 
eletrônico. Votando “sim”, os Senhores deputados aprovam a matéria, 
votando “não”, os Senhores Deputados rejeitam-na.
 Solicito a liberação do painel para votação.
 Dou por aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 010/15, 
em primeiro turno, como 18 votos favoráveis, nenhum não e nenhuma 
abstenção.
 Solicito ao Senhor ao Senhor Primeiro-Secretário que 
proceda à leitura do Projeto de Lei Complementar nº 008/15.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Projeto de Lei Complementar nº 008/15.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão a matéria.
 O Senhor Deputado Chico Mozart – Quero agradecer, 
Senhor Presidente, o apoio que eu tive dos nobres Deputados ontem, 
na aprovação unânime. Queria contar com o apoio dos Deputados mais 
uma vez nessa votação. Obrigado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Não havendo mais 
nenhum Deputado que queira discutir a matéria, passamos para votação. 
A votação será nominal e eletrônica. Votando “sim”, os Senhores 
Deputados aprovam a matéria, e votando “não”, rejeitam-na.
 Solicito a liberação do painel para votação.
 Dou por aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 008/15, 
em segundo turno, com 19 votos sim, nenhum não e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor ao Senhor Primeiro-Secretário que 
proceda à leitura do Projeto de Lei Complementar nº 009/15.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Projeto de Lei Complementar nº 009/15.
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Em discussão a matéria.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Presidente, só 
para agilizar, é de conhecimento de todos, foi votado por unanimidade 
ontem, pode colocar em votação.
 O Senhor Presidente Jalser Renier– Acato o requerimento 
verbal de Vossa Excelência. Evoluímos para a votação. A votação será 
nominal e eletrônica. Votando “sim, os Senhores Deputados aprovam a 
matéria, votando “não, rejeitam-na.
 Solicito a liberação do painel para votação.
 Dou por aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 009/15, 
em segundo turno, com 17 votos favoráveis, nenhum não e nenhuma 
abstenção. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
da PEC nº 001/16.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lida a 
Proposta de Emenda Constitucional nº 001/16.
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Em discussão a matéria.
 Não havendo quem queira discuti-la, passamos para a 
votação. A votação será nominal e eletrônica. Votando “sim”, os 
Senhores Deputados aprovam a matéria, votando “não”, rejeitam-na.
 Solicito a liberação do painel para votação.
 Dou por aprovada a Proposta de Emenda à Constituição nº 
001/16, em segundo turno, com 19 votos sim, nenhum não e nenhuma 
abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Projeto de Lei n° 038/15 e do parecer da Comissão em conjunto.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Projeto de Lei nº 038/15.
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Em discussão a matéria.
 Não havendo quem queira discuti-la, passamos para a 
votação. A votação será nominal e eletrônica. Votando “sim”, os 
Senhores Deputados aprovam a matéria, votando “não”, rejeitam-na.
 Solicito a liberação do painel para votação.
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 038/15, em turno 
único, com 18 votos favoráveis, nenhum não e nenhuma abstenção.
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 Mas, Senhor Presidente, o que me faz fazer uso da palavra 
hoje é trazer ao conhecimento de todos, é registrar na Assembleia 
Legislativa, a meu ver o Poder mais importante do Estado, que comunga 
as idéias através dos representantes de todas as classes sociais, do povo 
de nosso Estado nos mais distintos rincões, que o Estado de Roraima, 
através da Governadora Suely, ontem, em um ato histórico, assinou o 
termo de acordo, terça-feira, em Brasília, no auditório do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, MDA, com o Ministro Patrus Ananias, do 
Desenvolvimento Agrário, e com o Secretário Executivo do Ministério 
do Meio Ambiente, Carlos Augusto, concretizando a destinação de 
quatro milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, setecentos e setenta e 
cinco hectares de terras para Roraima, ratificando o cumprimento das 
condicionantes do decreto nº6554, de 2009, que transferiu as terras 
da União para o Estado. A Governadora Suely Campos e a Senadora 
Angela Portella participaram da solenidade e foram as duas aguerridas 
que lutaram junto com o corpo técnico deste governo, para que 
conseguíssemos essa vitória. Essa é uma conquista histórica, pois embora 
a transferência tenha ocorrido em 2009, as condicionantes do decreto não 
foram atendidas e a Justiça Federal suspendeu a regularização fundiária. 
Agora, esse documento permite que resolvamos a questão judicial da 
transferência das glebas do centro norte do estado: Caracarai, Cauamé, 
Murupu, Tacutu, BR-210 II, Itauau, Normandia e Baruana, bem como 
dá prosseguimento de doação das glebas do extremo norte e sul de 
Roraima, cujos processos já estão em fase de instrução pelo INCRA, 
disse a nossa Governadora Suely Campos. E aí, Senhor Presidente, esta 
Casa há anos vem trabalhando nesse sentido para que nós possamos, 
de forma oportuna e colegiada, assumir essa responsabilidade de dar 
condições para que os produtores possam produzir em suas terras e, 
sobretudo, terem o direito sagrado da propriedade. E a Governadora 
Suely trouxe essa grande conquista para o nosso Estado. E aqui estou 
aplaudindo junto com esta Casa essa grande conquista. Era o que tinha 
para falar, Senhor Presidente, obrigado.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Senhor 
Presidente, o Deputado Mecias não estava passando bem e teve que 
sair, então, convoco para amanhã, às 9 horas, a reunião conjunta da 
Comissão de Terras e Comissão de Constituição e Justiça. Aqui estão 
presentes quase todos os seus membros para que amanhã nós possamos 
deliberar sobre o Projeto de Regularização de Terras Urbanas. Então, 
ficam convocadas, já designado em ata, sem precisar de aviso a cada um 
dos Senhores Deputados, as duas comissões citadas. 
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Quero comunicar 
aos servidores desta Casa que em parceira com a SMSA, Secretaria 
Municipal de Saúde, em parceria com o secretário e ex-deputado 
Rodrigo Jucá, nós estamos aqui trazendo a vacina H1N1 para todos os 
servidores desta Casa. Estamos providenciando uma equipe técnica da 
própria secretaria para que todos os servidores sejam vacinados, a partir 
do dia 20 deste mês, aqui na Assembleia Legislativa. 
 E, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a 
presente Sessão e convoco outra para o dia 12 de maio, à hora regimental. 
Registraram a 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, Masamy Eda, Mecias de Jesus, 
Naldo da Loteria, Odilon Filho, Soldado Sampaio e Valdenir Ferreira.
Ata Sucinta Aprovada em: 12/05/2016

DAS COMISSÕES
SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERÊNCIA DE APOIO ÀS COMISSÕES
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA E SERVIÇOS 
PÚBLICOS.

Em 06/06/2016
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2016

Convocamos os Senhores Deputados que compõem esta 
Comissão: Soldado Sampaio, Coronel Chagas, Odilon Filho e 
Valdenir Ferreira, para reunião Extraordinária desta Comissão, no 
dia 07 de junho do corrente às 15h., na Sala de Reuniões nos altos do 
Plenário Deputada Noêmia Bastos Amazonas deste Poder, com objetivo 
de ouvir o Senhor Marcelo Henrique Campbell da Fonseca, Secretário 
de Estado da Educação e Desportos, para prestar esclarecimentos 
referentes ao transporte escolar público.

Jorge Everton
Presidente da Comissão

sexta-feira, às nove horas, no Plenarinho desta Casa Legislativa, 
solicitada pelo Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, para 
discussão sobre a formação de profissionais de enfermagem à distância 
e o riso à saúde coletiva. Ontem, estive na 12º Semana Estadual de 
Enfermagem, onde tivemos a presença de Conselheiros Federais 
de Enfermagem e reiteramos que esta Casa acatou a solicitação da 
Audiência Pública que foi deliberada na reunião ordinária da Comissão 
de Educação, Cultura, Desporto e Saúde. Então, peço aos Deputados 
Evangelista Siqueira, Masamy Eda, Chico Mozart e Mecias de Jesus que 
confirmem a sua presença na Audiência de sexta-feira, que começará às 
nove horas em ponto. Convido também a toda a população do Estado 
para essa discussão.
 A Senhora Deputada Ângela Portella- Gostaria de convocar 
os membros da Comissão da Família, Deputados Odilon Filho, Brito 
Bezerra, Lenir Rodrigues e Masamy Eda para uma reunião extraordinária, 
logo após o encerramento desta Sessão. Eu gostaria, também, de falar 
sobre o dia 12 de maio, que é o Dia em que o Conselho Regional de 
Medicina de Roraima completa 50 anos de instalação em nosso Estado. 
Esse importante conselho de classe tem sua história ligada à evolução da 
medicina no Estado e aos primeiros médicos que aqui chegaram, desde 
1944, acompanhando, à época o Capitão Ene Garcez. Diante disso, por 
achar nobre e justo, convido esta Casa a homenagear os profissionais mais 
antigos e os ex-presidentes do Conselho Regional de Medicina do nosso 
Estado. Muitos desses médicos que têm uma grande importância nesse 
Estado foram os que fizeram nossos partos, cuidaram de nossos filhos, 
nossos pais, amigos e ainda cuidam. Eles Trabalharam em uma época 
onde não havia hospitais, medicamentos e estrutura adequada. Dentre 
esses nomes, está o nome do Doutor Mozarildo Cavalcanti, primeiro 
roraimense a se formar em medicina e, também, o Doutor Augusto 
Botelho, filho do primeiro médico a chegar a Roraima em 1944, o doutor 
Sílvio Botelho. Também, o Doutor Alceste Madeira, a Doutora Odete, a 
Doutora Niete, o Doutor Lúcio Távora, dentre outros que já estão há muito 
tempo trabalhando e, também, os que já não estão mais entre nós, como 
o Doutor Hélio Macedo e o Ginecologista Doutor Wilson Franco que já 
faleceram, mas também vão ser homenageados in memorian. O Conselho 
Regional de Medicina de Roraima hoje é parceiro da sociedade na luta 
por mais qualidade e dignidade na saúde pública. Tem se envolvido em 
campanhas importantes como a que eu fui parceira, defendendo a causa 
das crianças desaparecidas. E hoje, também, luta no que diz respeito ao 
alto índice de suicídios. O CRM tem feito um trabalho importante também 
na fiscalização dos hospitais públicos, para que a saúde do nosso Estado 
prime pela qualidade. Entendo que nessas cinco décadas de instalação, 
quando aqui ainda era território federal, o CRM tem pautado sua história 
em luta, conquista e superação. Então, essa é a minha homenagem ao 50 
Conselho Regional de Medicina que completa, amanhã, 50 anos. Obrigada.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas – Senhor Presidente, 
uso do Expediente de Explicações Pessoais para trazer uma informação 
ao líder do governo que tomamos conhecimento através dos meios de 
comunicação, de que o Governo teria baixado um decreto alterando o 
brasão do Estado, através de um ato da Chefe do Poder Executivo. Eu 
trago esse alerta, porque o Brasão do Estado foi instituído, com sua 
heráldica, através da Lei Estadual nº 133, de 14 de junho de 1996. Então, 
qualquer alteração na sua heráldica precisa ser feita através de lei, para que 
os senhores deputados tomem conhecimento e debatam sobre o assunto. 
Então, para que levem ao governo essa informação e verifiquem se 
efetivamente esse decreto está de acordo com a legislação. E, finalmente, 
eu quero agradecer aos senhores Deputados que aprovaram, em 1º e 2º 
turno, a PEC que trata sobre o transporte intermunicipal aqui no Estado, 
uma legislação importante, porque vai impedir o monopólio e vai dar 
mais tranquilidade ao Governo no debate, na construção das concessões 
das linhas intermunicipais e, da mesma forma, na aprovação da Lei nº 664 
com esse mesmo objetivo. Então, agradeço aos Deputados que votaram 
de forma unânime esses dois projetos que vão dar mais tranquilidade aos 
empresários deste setor e, também, ao Governo do Estado. Obrigado. 
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Inicialmente, Senhor 
Presidente, também comungo com o Deputado Chagas dessa mesma 
preocupação. Em relação ao brasão do governo, tem uma lei aqui, 
nesta Casa, inclusive, já cobrei do Doutor João de Carvalho para que 
dê agilidade na tramitação da matéria para que nós pudéssemos votar 
uma lei alterando o brasão do Estado. Mas, por decreto, Deputado 
Chagas, foi apenas a logomarca do Governo, que eram os bonequinhos, 
que vai ser agora algo muito parecido, quase idêntica ao brasão. Não 
foi o brasão que foi mudado por decreto, é um decreto instituindo a 
logomarca do Governo. Agora, nós queremos mudar o brasão. Esta lei 
está nesta Casa e eu peço ao doutor João que nós possamos evoluir para 
ser apreciada e votada. Se aprovada, muda, senão, não muda.
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