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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;
 Deputada Aurelina 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 
Deficiência 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
 Deputado Soldado 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;
 Deputado George 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:
 Deputado Chico 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:
 Deputado Chico Mozart - PRP;
 Deputado Odilon Filho – PEM;
 Deputado Chicão da Silveira – S/P;
 Deputado Coronel Chagas – PRTB; e
 Deputado Evangelista Siqueira – PT.
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Parlamentar I, 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 02 de maio de 2016.

Palácio Antônio Martins, 14 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 0784/2016-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 Joaquim de Freitas Ruiz, 

matrícula 16362, a partir de 13 de junho de 2016, do Cargo Comissionado 
de Superintendente Geral, 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 
e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 13 de junho de 2016.

Palácio Antônio Martins, 14 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 0785/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

RESOLVE:
Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a exoneração da 

servidora Nathalia Cristina de Oliveira Silva, matrícula 16563, 
cargo comissionado em Gabinete de FS1 – Auxiliar Parlamentar, 
que fez parte da Resolução nº 0767/2016 de 13.06.2016, publicada 
no Diário da ALE nº 2300 de 14.06.2016, 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.
Palácio Antônio Martins, 14 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 0786/2016-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 Nathalia Cristina de Oliveira 

Silva, matrícula 16563, a partir de 05 de março de 2016, do Cargo 
Comissionado em Gabinete de FS1 – Auxiliar Parlamentar, integrante do 
Quadro de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
013/2012, de 04 de janeiro de 2013, publicada no Diário da ALE nº 1490 
de 04.01.2013.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 05 de março de 2016.

Palácio Antônio Martins, 14 de junho 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/CPL
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2016

COMUNICADO
PROCESSO: 0038/ALE/2016
NATUREZA: Tomada de Preço nº 006/2016
OBJETO: Aquisição de móveis para atender a ESCOLEGIS sede, CPL, 
PROCON ASSEMBLEIA, CINE ALE e o CAC – CENTRO DE APOIO 
ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS. 
A Assembleia Legislativa do Estado de Roraima através da Comissão 
Permanente de Licitação, vem infomar aos interressados que, após o 
transcorrido o prazo legal para interposição de recurso contra o julgamento 
de habilitação e sem haver manifestação das empresas participantes do 
certame a data da sessão de abertura dos envelopes de proposta de preço 
do processo em epígrafe será no dia 17 de junho de 2016, às 10:00 horas, 
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.

Boa Vista-RR, 14 de Junho de 2016.
Verona Sampaio Rocha Lima

Presidente / CPL

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 0781/2016-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 Ivone Carneiro dos Santos, 

matrícula 14715, a partir de 31 de maio de 2016, do Cargo Comissionado 
em Gabinete de FSR1 – Assessor Parlamentar Regional, integrante do 
Quadro de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
008/09 de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 
002/16 de 18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 
20.05.2016.

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

Palácio Antônio Martins, 14 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 0782/2016-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 Benedito Jose Magalhães Joca, 

matrícula 17686, a partir de 29 de abril de 2016, do 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 
e suas alterações.

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, 14 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 0783/2016-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 Cleudimar Alves Ferreira, a partir de 

02 de maio de 2016, para exercer cargo comissionado de Assistente 
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Resolução 008/09.
RESOLVE

Art. 1º AUTORIZAR o afastamento do Excelentíssimo Senhor 
Deputado ANTONIO MECIAS PEREIRA DE JESUS para viajar com 
destino a cidade de Brasília – DF no período de 13.06 a 17.06.2016, 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, 14 de Jnho 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 140/2016
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 JORGE EVERTON BARRETO GUIMARÃES, para viajar 
com destino a cidade de Brasília-DF, no período de 21.06 saindo as 13:30hs, 
com retorno no dia 23.06.2016, onde ocorrerá uma reunião da diretoria da 
UNALE, a serviço deste Poder.

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

                Palácio Antônio Martins, 14 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 141/2016
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 GERSON CHAGAS, para viajar com destino a cidade 
de São Paulo, no período de 16.06 saindo as 13:30hs,com retorno no dia  
19.06.2016, 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, 14 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 142/2016
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 JANE JOSÉ DA SILVA, para viajar com destino a cidade de 
São Paulo-SP, no período de 15.06 a 17.06.2016, com a finalidade de tratar 
de assuntos inerentes às atividades parlamentares, a serviço deste Poder. 

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

                Palácio Antônio Martins, 14 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 0787/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

RESOLVE:
Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a exoneração do servidor 

Antonio Mauricio Teixeira, matrícula 17657, Cargo Comissionado 
Assistente Parlamentar II, que fez parte da Resolução nº 0774/2016 de 
13.06.2016 publicada no Diário da ALE nº 2300 de 14.06.2016, integrantes 
do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o 
que dispõe a Resolução nº 009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no 
Diário da ALE nº 1150 de 26.07.2011.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 14 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 0788/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar o servidor Antonio Mauricio Teixeira, 

matrícula 17657, a partir de 29 de abril de 2016, do 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 
e suas alterações.

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, 14 de junho de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÕES DE AFASTAMENTOS

ERRATA A RESOLUÇÃO DE AFASTAMENTO
Retificamos a Resolução Nº 102/2016 publicada no diário da 

Assembleia Legislativa do Estado de Roraima no dia 23 de Maio do ano 
em curso, Edição Nº 2286.

Onde se lê:  no período de 01.06.2016 a 03.06.2016
Leia-se:  no período de 01.06 a 05.06.2016

Palácio Antônio Martins, 13 de Junho de 2016
Deputado JALSER RENIER PADILHA

Presidente

R E S O L U Ç Ã O Nº 138/2016
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 MARIA 

JAIME LARANJEIRA MENEZES, para viajar com destino a cidade 
de Brasília-DF, no período de 19.06 a 21.06.2016, para participar do 
Seminário – Contencioso de Mesa e Regulação de Serviços Públicos, a 
serviço deste Poder. 

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
                Palácio Antônio Martins, 13 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 139/2016
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 

Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com a 
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Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3° Revogam—se as disposições em contrário.
Palácio Antônio Martins, 03 de Maio 2016.

Naldo da Loteria
Presidente da Comissão

Zé Galeto
Vice-Presidente

Jânio Xingu
Relator

Gabriel Picanço
Membro

Brito Bezerra
Membro

AUTÓGRAFOS - MOÇÕES

MOÇÃO DE PESAR N° 008/2016
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

RORAIMA faz saber que o Plenário aprovou e a Mesa Diretora torna pública:
- Moção de Pesar aos familiares do Senhor Antonio Torres de 

Mesquita pelo seu falecimento ocorrido em 22 de abril de 2016, no Hospital 
Geral de Roraima.

A Assembleia Legislativa, nos termos do art. 205 do seu 
Regimento Interno, em nome de seus membros, vem, de público, apresentar 
condolências à Senhora Raimunda Reis de Mesquita e seus familiares pelo 
falecimento do Senhor Antonio.

Palácio Antônio Augusto Martins, 16 de maio de 2016.
Deputado  JALSER RENIER

Presidente
Deputado NALDO DA LOTERIA

1º Secretário
Deputado MARCELO CABRAL

2º Secretário

REQUERIMENTOS

REQUERIMENTO N°035/ 2016
Excelentíssimo Senhor
Deputado JALSER RENIER
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
Senhor Presidente,

O Deputado que a este subscreve, de conformidade com o 
artigo 196, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, requer de 
Vossa Excelência, depois de ouvido o Plenário, formalização de Pedido de 
Intervenção Federal no Sistema Prisional de Roraima, dada a situação caótica 
e preocupante motivada por inúmeras fugas diárias, conforme noticiado 
reiteradamente pelos veículos de comunicação do Estado de Roraima.

Ora, é sabido que a situação da insegurança é em todo o sistema, 
que está falido e não traz resultados concretos. Além disso, em maio de 
2016 foi realizada Audiência Pública a fim de discutir a problemática do 
Sistema de Segurança Pública. Ocorre que até o presente momento não foi 
identificado qualquer resultado concreto e plausível no sentido de conter 
ou minimizar as fugas ou a violência instalada e que se alastra dia após dia.

Adotar providências e requerer Intervenção Federal é melhor 
medida neste momento de fragilidade e insegurança, além de inércia do 
Poder Executivo no sentido de combate às fugas/violência.

Sala das Sessões, 08 de junho de 2016
Jânio Xingu

Deputado Estadual

REQUERIMENTO N°036/ 2016
Excelentíssimo Senhor
Deputado JALSER RENIER
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
 O Deputado que a este subscreve, de conformidade com o art. 
192, c/c art. 224, todos do Regimento Interno, requer de Vossa Excelência 
adiamento de discussão do Projeto de Decreto Legislativo n° 005/16, 
que “aprova o nome do senhor Wanderlan Oliveira do Nascimento, 
indicado para exercer o cargo de Diretor Presidente da Junta Comercial 
do Estado de Roraima — JUCERR, nos termos do art.33, inciso XVIII 
e inciso XXXI, da Constituição do Estado de Roraima”.

Sala das Sessões, 14 de junho de 2016.
Francisco José Brito Bezerra

Deputado Estadual
Líder do Governo

ATOS LEGISLATIVOS
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 005/2016.
Adita artigo 27-A e §1° a §5° ao texto 
Constitucional vigente.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA faz saber que o Plenário aprovou e ela, 
nos termos do art. 39, § 3°, da Constituição Estadual, promulga a seguinte 
Emenda ao texto constitucional:

Art. 1° O Texto Constitucional vigente passa a vigorar 
acrescido dos dispositivos normativos a seguir elencados, com a 
seguinte redação:

Art. 27-A. Os servidores públicos estaduais 
cumprirão jornada de trabalho de 40 
(quarenta) horas semanais e exercerão as 
atividades laborais nas sedes dos Poderes, 
órgãos, secretarias e departamentos para os 
quais foram designados e lotados, vedado 
o cumprimento das atribuições fora dos 
órgãos, ressalvadas as designações para 
deslocamento a serviço da administração 
pública. (AC)
§ 1° Aos servidores que percebem estipêndio 
como subsídio, além das vedações constantes 
do § 5° do art. 27, é proibido o pagamento de 
honorários de qualquer espécie e o exercício 
da advocacia privada, bem como para aqueles 
que exercem a carreira jurídica, da polícia 
civil, da polícia militar ou de bombeiro 
militar. (AC)
§ 2° A jornada de trabalho poderá ser 
cumprida em regime de plantão para os 
servidores profissionais da saúde, para 
os agentes da polícia civil, carcerários e 
penitenciários. (AC)
§ 3° A jornada de trabalho dos servidores 
que recebem por subsídios e atuam na 
defesa do Estado e na proteção da sociedade 
é, obrigatoriamente, de quarenta horas 
semanais. (AC)
§ 4° Os Poderes e órgãos com autonomia 
administrativa poderão, mediante ato próprio, 
reduzir a jornada de trabalho dos demais 
servidores para turno único, desde que a 
carga horária cumprida não seja inferior a 
trinta horas semanais. (AC)
§ 5° Quando no exercício de mais de um 
cargo público efetivo, é vedada carga horária 
superior a sessenta horas semanais. (AC)

Art. 2° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de 
sua publicação.

Palácio Antônio Martins, 13 de junho de 2016.
DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
COMISSÃO ESPECIAL EXTERNA, CRIADA NOS TERMOS DA 
RESOLUÇÃO N° 003/2016.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 005/16.
Aprova a indicação do nome do 
Wanderlan Oliveira do Nascimento 
para ocupar o Cargo de Presidente 
da Junta Comercial do Estado de 
Roraima—JUCERR

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais, faz saber 
que o Plenário aprovou e ela promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1° Fica aprovado o nome do Senhor Wanderlan Oliveira 
do Nascimento para ocupar o cargo de Presidente da Junta Comercial 
do Estado de Roraima JUCERR—RR , nos termos do arts. 269 e 271 do 
Regimento Interno.
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pessoas que ali residem.
Por estas e outras razões, é que pedimos o pronto atendimento 

a esta Indicação.
Sala das Sessões, 07 de Junho de 2016.

Aurelina Medeiros
Deputada Estadual

INDICAÇÃO Nº  233/2016
A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 

202, do Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência, que 
após ouvido o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Governadora a seguinte indicação:
 “Reforma da estrada e pontes da Vicinal  – da Vila Nova, 
localizada na Colônia do Apiaú, Município de Mucajaí/RR.”  
     

JUSTIFICATIVA
As péssimas condições de tráfego da vicinal, que agrega 

transversalmente outras vicinais, e o estado precário de várias pontes 
existente em seu curso, estão dificultando, sobremaneira, a vida das 
famílias que ali residem. Segundo os moradores, é difícil a locomoção por 
esta via devido à presença de buracos, lama e outros. Devemos ressaltar que 
estes moradores têm acesso aos serviços essenciais, como saúde e educação 
através desta Vicinal.

Por estas e outras razões é que solicitamos o devido 
atendimento deste pleito.  

Sala das Sessões, 07 de Junho de 2016.
Aurelina Medeiros
Deputada Estadual

INDICAÇÃO Nº 237/16
O Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 202 do 

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

- INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIO DE 
INFORMÁTICA COM CAPACIDADE PARA 30 COMPUTADORES, 
A FIM DE ATENDER AOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO 
CONTINUADA OFERTADOS PELO CEFORR.  

JUSTIFICATIVA
- Considerando a necessidade de ofertar capacitação de 

qualidade aos trabalhadores em educação, e, para isso deve-se ter estrutura 
física e recursos humanos, é necessária a instalação de um laboratório de 
informática no Ceforr (Centro Estadual de Formação dos Profissionais do 
Estado de Roraima), com capacidade para atender 30 pessoas, com mesas 
individuais com computadores (monitor, CPU, teclado, mouse), além de 
equipamentos como impressora e lousa digital, a fim de atender ao público-
alvo.

Ressalta-se que o Ceforr, em 2015, capacitou 3.956 servidores 
da educação, seja estadual ou municipal, de forma que os conhecimentos 
adquiridos são estimulantes para a melhoria da qualidade de ensino em 
nosso Estado.

Sala das Sessões, 13 de junho de 2016.
Evangelista Siqueira 

Deputado Estadual

TERMO DE POSSE
TERMO DE POSSE

NO DIA 14 DE JUNHO DE 2016, ÀS 10H, NO PLENÁRIO 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, 
PALÁCIO ANTÔNIO AUGUSTO MARTINS, SEDE DO PODER 
LEGISLATIVO ESTADUAL, SITUADA À PRAÇA DO CENTRO 
CIVICO, 202, NESTA CIDADE DE BOA VISTA, CAPITAL DO 
ESTADO DE RORAIMA, PERANTE O PRESIDENTE, SENHOR 
DEPUTADO JALSER RENIER PADILHA, COMPARECEU O 
SENHOR JOAQUIM DE FREITAS RUIZ, PARA TOMAR POSSE 
NO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL DO ESTADO DE 
RORAIMA, CONFORME ACÓRDÃO CONSTANTE DOS AUTOS N° 
494-26.2014.6.23.4444, EM DECORRÊNCIA DA VAGA DEIXADA 
PELO DEPUTADO FRANCISCO SALES GUERRA NETO, QUE 
TEVE NEGADO O REGISTRO DE CANDIDATURA, CONFORME 
AUTOS N° 494-26.2014.6.23.000 E OFICIO N° 1067/2016-TRE-RR/
PRES/DG/SJ/CRP/SRA DO DIA 10 DE JUNHO DO CORRENTE 
ANO.

APRESENTANDO OS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR 
LEI, O EMPOSSADO PRESTOU COMPROMISSO DE BEM E 
FIELMENTE CUMPRIR, COM DEDICAÇÃO E DIGNIDADE, O 

INDICAÇÕES

INDICAÇÃO Nº 229/2016
A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 

202, do Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência, que 
após ouvido o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Governadora a seguinte indicação:
 “Construção das pontes nas Vicinais 01 e 05 – Projeto de 
Assentamento (PA TATAJUBA), no Município de Cantá -RR”.  

JUSTIFICATIVA
As pontes, nas vicinais citadas, foram totalmente destruídas 

no período da estiagem, e nenhuma providência foi tomada com relação a 
recuperação das mesmas. Essas vicinais estão praticamente intrafegáveis, 
com isso, limitando o escoamento da produção agrícola, o acesso ao 
transporte escolar e a saúde, dentre outros.

Por estas e outras razões, é que pedimos o pronto atendimento 
a esta Indicação.

Sala das Sessões, 06 de Junho de 2016.
Aurelina Medeiros
Deputada Estadual

INDICAÇÃO Nº 230/2016
A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 

202, do Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência, que 
após ouvido o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Governadora a seguinte indicação:
 “Implantação do Ensino Médio na Escola Estadual 
Barbosa de Alencar, situada na Vila São José (BR 432), no 
Município do Cantá/RR.”.  

JUSTIFICATIVA
É grande o numero de estudantes que concluem o ensino 

fundamental, e que moram na referida vila, no entanto essa demanda 
ainda não é atendida com o ensino médio. Muitos desses estudantes 
estão migrando para a capital ou para a sede do município com o 
objetivo de dar continuidade aos seus estudos. Devemos ressaltar 
que o devido processo de implantação do Ensino Médio nessa escola, 
já foi formalizado na Secretaria de Educação, faltando apenas a 
implantação.

Por estas e outras razões, é que pedimos o pronto atendimento 
a esta Indicação.

Sala das Sessões, 07 de Junho de 2016.
Aurelina Medeiros
Deputada Estadual 

INDICAÇÃO Nº 231/2016
A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 

202, do Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência, que 
após ouvido o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Governadora a seguinte indicação:
 “Recuperação de pontes na Vicinal 11 – localizada na 
Colônia do Apiaú, Município de Mucajaí/RR.”  

JUSTIFICATIVA
É precário o estado de conservação da maioria das pontes 

existentes nesta vicinal, o que vem dificultando a trafegabilidade regular do 
transporte escolar e o escoamento da produção agrícola.   

Por estas e outras razões, é que pedimos o pronto atendimento 
a esta indicação.

Sala das Sessões, 06 de Junho de 2016.
Aurelina Medeiros
Deputada Estadual

INDICAÇÃO Nº 232/2016
A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 

202, do Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência, que 
após ouvido o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Governadora a seguinte indicação:
 “Recuperação de 06(seis) pontes na Vicinal 06, 
outras 06(seis) pontes na Vicinal 12 e 06(seis) pontes nas 
Vicinais 10 e 05 da Vila Campos Novos, Município de 
Iracema/RR.”.  

JUSTIFICATIVA
As vicinais acima citada são de grande importância para a 

trafegabilidade de veículos com produtos agrícolas e transporte escolar. 
No entanto, inúmeras pontes nessas vicinais encontram-se danificadas, 
causando prejuízos enormes aos produtores da região, grande produtora 
de banana, aos alunos e ao acesso normal de outros serviços essenciais às 
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suas alterações, sobre a reorganização da estrutura administrativa da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima e dá outras providências”; 
Projeto de Resolução Legislativa nº 008/16, de autoria da Mesa Diretora, 
que altera o parágrafo 1º do artigo 1º da Resolução Legislativa nº 
021/11, que “dispõe sobre o auxílio-alimentação, auxílio-saúde e 
auxílio-escola, instituídos no âmbito da Assembleia Legislativa do 
Estado de Roraima, e dá outras providências”. DIVERSOS: Ofício nº 
178, de 06/06/16, da Câmara Municipal de Boa Vista, solicitando o 
apoio e a Cooperação Técnica para realização de licitações na 
modalidade pregão, a esta Casa Legislativa Estadual; Carta s/nº, de 
09/05/16, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 
encaminhando material gráfico do Programa Gestão Qualificada, 
Parlamento Eficaz, lançado no último dia 02 de maio, marcando a 
parceria com o Movimento Brasil Competitivo (MBC). GRANDE 
EXPEDIENTE: Senhor Deputado Izaías Maia iniciou falando das 
péssimas condições de trafegabilidade na BR-432, sobre o que solicitou 
apoio dos Parlamentares e providências das autoridades competentes 
antes que haja mais vítimas de acidente nos trechos afetados. O 
Parlamentar informou ainda sobre as ações populares para tapar os 
buracos, mas sem êxito. Após, fez algumas considerações sobre o 
sistema prisional e atribuiu o aumento do índice de violência em Boa 
Vista aos reeducandos que fugiram da Penitenciária Agrícola nos 
últimos meses. Continuando, abordou a situação energética dizendo que 
Roraima ainda corre risco de apagões, devido à crise venezuelana e a 
baixa capacidade de operação da estação de Guri. Para o Deputado, a 
solução é a construção do linhão de Tucuruí. Finalizando, informou a 
presença da comitiva de parlamentares de Goiás, cujo objetivo é propor 
intercâmbio de investimentos entre os Estados. Em seguida, o Senhor 
Presidente suspendeu a Sessão por cinco minutos para receber a 
comitiva do Estado de Goiás, o ex-governador Anchieta Júnior e o vice-
prefeito de Boa Vista, Marcelo Moreira, os quais vieram prestigiar a 
Sessão. Em seguida, o Senhor Presidente reabriu a Sessão e franqueou a 
palavra ao ex-governador Anchieta Júnior, para que fizesse a devida 
apresentação dos visitantes, bem como ao Governador do estado de 
Goiás Marconi Perillo, que discorreu sobre os motivos de sua visita a 
este Estado. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente anunciou para a 
Ordem do Dia, discussão e votação, em turno único, do Requerimento 
nº 033/16, requerendo que a Comissão de Direitos Humanos e das 
Minorias acompanhe a determinação do cumprimento da execução de 
pena do ex-governador Neudo Campos para que lhe sejam assegurados 
os direitos constantes do Inciso III; das alíneas “d” e “e” do inciso 
XLVII; e inciso XLVIII, todos do artigo 5º da Constituição Federal, e a 
Lei Federal 7.210 – Lei de Execuções Penais em seus artigos 3º e 103, 
de autoria do Deputado Brito Bezerra; do Requerimento nº 034/16, 
requerendo a constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
composta por 07 (sete) membros, para, no prazo de 90 dias, apurar as 
possíveis falhas no sistema prisional do Estado de Roraima, de autoria 
do Deputado Jorge Everton;da Proposta de Moção de Pesar nº 011/16, 
pelo falecimento da Senhora Maria Luiza Castro Perin, ocorrido em 27 
de maio do corrente, no Estado de São Paulo; da Proposta de Moção de 
Pesar nº 012/16, pelo falecimento da Senhora Vera Lucia Ramos 
Pacheco, ocorrido em 6de Junho do Corrente, no Hospital Geral do 
Estado de Roraima,de autoria do Deputado Coronel Chagas; do Projeto 
de Lei n° 010/16, que “reconhece o Monte Caburaí como Ponto Extremo 
Norte do Estado de Roraima,e dá outras providências”,de autoria dos 
Deputados Jalser Renier e Lenir Rodrigues; do Projeto de Lei n° 015/16, 
que “inclui no calendário oficial do estado a Semana Estadual de 
Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio”,de autoria do Deputado 
Evangelista Siqueira; do Projeto de Lei n° 018/16, que “institui a 
Semana do Autismo no Âmbito do Estado de Roraima e dá outras 
providências”, de autoria do Deputado Jorge Everton. Em seguida, o 
Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à 
leitura da Proposta de Moção de Pesar nº 011/16. Colocada em discussão 
e votação simbólica, a matéria foi aprovada por unanimidade dos 
Deputados presentes. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou ao 
Senhor Primeiro-Secretário que fizesse a leitura da Proposta de Moção 
de Pesar nº 012/16. Colocada em discussão e votação simbólica, a 
matéria foi aprovada por unanimidade dos Deputados presentes. 
Continuando, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-
Secretário proceder à leitura do Projeto de Lei nº 015/16, bem como do 
Parecer das Comissões em conjunto. Colocado em discussão e votação, 
o projeto foi aprovado por 13 votos favoráveis, nenhum contrário e 
nenhuma abstenção. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Primeiro-Secretário proceder à leitura do Projeto de Lei nº 010/16, bem 
como do Parecer das Comissões em conjunto. Colocado em discussão e 
votação, o projeto foi aprovado por 13 votos favoráveis, nenhum 

MANDATO POPULAR QUE LHE FOI CONFIADO, OBEDECENDO 
ÀS CONSTITUIÇÕES E ÀS LEIS DO ESTADO E DO PAÍS, 
TOMANDO, EM ATO CONTINUO, POSSE NO REFERIDO CARGO.

DECLAROU POSSUIR BENS, CUJA RELAÇÃO FOI 
REGISTRADA EM LIVRO PRÓPRIO, NA PRIMEIRA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA. E, 
PARA CONSTAR, FOI LAVRADO O PRESENTE TERMO DE POSSE, 
QUE, DEPOIS DE LIDO E ACHADO CONFORME, VAI ASSINADO 
PELO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE RORAIMA, PELO EMPOSSADO E PELOS MEMBROS 
PRESENTES DA MESA DIRETORA.

BOA VISTA, 14 DE JUNHO DE 2016
JALSER RENIER PADILHA

PRESIDENTE
JOAQUIM DE FREITAS RUIZ

EMPOSSADO
NALDO DA LOTERIA 

1º SECRETÁRIO
MARCELO CABRAL

2º SECRETÁRO

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA
ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA QUINGENTÉSIMA DÉCIMA 
PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUINQUAGÉSIMO 
PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA 
LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DE RORAIMA
Às nove horas do dia nove de junho de dois mil e dezesseis, no Plenário 
desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima quingentésima 
décima primeira Sessão Ordinária do quinquagésimo primeiro período 
Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado 
de Roraima. O Senhor Presidente, Deputado Jalser Renier, declarou 
aberta a presente Sessão e solicitou ao Senhor Segundo-Secretário, 
Deputado Izaías Maia, a leitura da Ata da Sessão anterior, que foi lida 
e aprovada na íntegra. Em seguida, solicitou ao Senhor Primeiro-
Secretário, Deputado Naldo da Loteria, proceder à leitura do 
Expediente. RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO: Mensagem 
Governamental nº 39, de 08/06/16, comunicando veto parcial ao Projeto 
de Lei Complementar nº 008/15 que “Dispõe sobre a alteração da Lei 
Complementar nº 198, de 03 de agosto de 2012, sobre a reestruturação 
do Programa Bolsa de Estudo Universitário, de que trata o Art. 151, 
parágrafo único, da Constituição de Roraima, e dá outras providências”; 
Mensagem Governamental nº 40, de 08/06/16, comunicando veto total 
ao Projeto de Lei Complementar nº 009/15 que “Altera o caput do Art. 
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”. RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: Indicação s/
nº, de 23/05/16, da deputada Aurelina Medeiros, encaminhando ao 
Governo do Estado, para a recuperação total das Vicinais 29 e 31, 
Município de São João da Baliza – Sul do Estado; Indicação s/nº, de 
23/05/16, da deputada Aurelina Medeiros, encaminhando ao Governo 
do Estado, para a recuperação total da Vicinal 28, Município de São 
João da Baliza – Sul do Estado; Indicação s/nº, de 30/05/16, da deputada 
Aurelina Medeiros, encaminhando ao Governo do Estado, para a 
reforma da Escola Estadual Nossa Senhora da Penha, situada na Vila da 
Penha, Colônia do Apiaú, Município de Mucajaí/RR; Requerimento s/
nº, de 08/06/16, do Deputado Brito Bezerra e outros, ao Presidente desta 
Casa Legislativa, requerendo que a Comissão de Direitos Humanos e 
das Minorias acompanhe a determinação do cumprimento da execução 
de pena do ex-Governador Neudo Campos; Requerimento s/nº, de 
08/06/16, do Deputado Jorge Everton e outros, ao Presidente desta Casa 
Legislativa, requerendo a constituição de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito, para apurar as possíveis falhas no Sistema Prisional do Estado 
de Roraima; Projeto de Resolução Legislativa nº 004/16, de autoria da 
Mesa Diretora, que “Dispõe sobre a reposição salarial dos servidores da 
ALE/RR e dá outras providências”; Projeto de Resolução Legislativa nº 
005/16, de autoria da Mesa Diretora, que altera o artigo 1º da Resolução 
Legislativa nº 021/11, que “dispõe sobre o auxílio-alimentação, auxílio-
saúde e auxílio-escola, instituídos no âmbito da Assembleia Legislativa 
do Estado de Roraima, e dá outras providências”; Projeto de Resolução 
Legislativa nº 006/16, de autoria da Mesa Diretora, que altera o anexo 
único da Resolução Legislativa nº 001/15, que “dispõe sobre a verba de 
gabinete parlamentar e dá outras providências”; Projeto de Resolução 
Legislativa nº 007/16, de autoria da Mesa Diretora, que altera os anexos 
I, II e III da Resolução Legislativa nº 009/11, de 6 de julho de 2011, e 
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 Indicação s/nº, de 18/05/16, do Deputado Chicão da Silveira, 
encaminhando ao Secretário de Estado da Infraestrutura, para a 
substituição das pontes de madeira existentes na Vicinal Serra Dourada, 
localizada na Região Sul do Estado, Município de Caracaraí. 
 Indicação s/nº, de 18/05/16, do Deputado Marcelo Cabral, 
encaminhando ao Governo do Estado, solicitando a recuperação de 
ponte na Vicinal 14 – Município de Mucajaí. 
 Ofício nº 017, de 10/05/16, da Comissão de Educação, 
Cultura, Desportos e Saúde, informando a realização, no dia 13/05/2016 
às 9:00h., no Plenarinho deste Poder, de Audiência Pública solicitada 
pelo Conselho Regional de Enfermagem.
 Memorando nº 013, de 17/05/16, da Deputada Angela 
Águida Portela, comunicando sua ausência na Sessão Plenária do dia 
17/05/2016. 
 Memorando nº 012, de 17/05/16, do Deputado Brito Bezerra, 
solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 033/2016, de 
autoria do Poder Executivo. 
 Memorando nº 014, de 18/05/16, da Deputada Angela Águida 
Portela, comunicando sua ausência na Sessão Plenária do dia 18/05/16. 
 Memorando nº 015, de 18/05/16, da Deputada Angela Águida 
Portela, solicitando cancelamento do Memo. nº 014/2016, pois a mesma 
esteve presente na Sessão Plenária do dia 18/05/16. 
 DIVERSOS: 
 Ofício nº 01, de 11/05/16, da Comissão Externa da Câmara 
dos Deputados, solicitando ao Presidente desta Casa Legislativa 
autorizar a cessão do Plenário e a designação de servidores de apoio, 
para a realização do Seminário Estadual da Comissão Externa – 
Cancelamento de Voos da Região Norte do Brasil, que ocorrerá em Boa 
Vista, no dia 10 de Junho de 2016, das 10 às 13horas. 
 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 Deputado George Melo 
procede à chamada.
 O Senhor Deputado Izaías Maia - Senhor Presidente, demais 
parlamentares e público aqui presente, faço um apelo no sentido de 
tomar providências com relação às denúncias referentes às escolas 
estaduais. Há denúncias de que as escolas estão desmoronando e caindo 
nas cabeças dos alunos. Há estruturas que, há qualquer momento, 
podem causar uma tragédia e, depois que acontecer, a solução vai 
chegar, mas aí não vai adiantar nada. Temos que fazer um trabalho 
preventivo. Aqui mesmo há escolas que com as chuvas e material de 
baixa qualidade, estão caindo na cabeça dos alunos. Então, gostaria de 
fazer um pedido aos meus queridos parlamentares que têm mais acesso 
ao Governo do Estado para que tomassem providências e fizessem um 
trabalho investigativo, criassem uma comissão, filmassem e mostrassem 
para a Governadora do Estado para que tome as providências, porque as 
chuvas estão aí, e do jeito que vai, vão cair todos os tetos das escolas. 
Então, antes que caiam nas cabeças dos alunos, que alguém tome 
providências. Outro pedido, também na área da educação, é no sentido 
de dar uma olhada na merenda escolar. Eu tenho informações detalhadas 
de que escolas estão recebendo merenda estragada. Merenda que é bem 
paga pelo Governo do Estado não pode chegar podre. Aí tem que jogar 
tudo fora. Isso não está certo! Eu nunca fui ao Palácio do Governo, não 
tenho nada para fazer lá, por isso que eu peço ajuda dos parlamentares 
que têm mais acesso ao Governo do Estado para levar essa situação, 
e, se precisarem de ajuda, eu tenho as filmagens com reclamações dos 
alunos. O Segundo assunto é dizer que, com as autoridades de uma 
forma geral, senadores, deputados federais e estaduais, vereadores, 
população, somos quinhentas mil pessoas do Estado de Roraima, 350 
da capital e o restante no interior, e vamos mostrar para as autoridades, 
principalmente para as federais, que nós existimos. Eu venho falando há 
muito tempo, tanto aqui como no programa Barra Pesada, e na Tropical 
FM meio dia e meia, que a escuridão gradativamente vem tomando conta 
do Estado de Roraima. São poucas as pessoas que estão preocupadas 
com esse problema. Caracaraí já enfrentou 15 horas de falta de energia; 
Pacaraima todos os dias falta 3 horas de energia; Bonfim está na mesma 
situação; Amajari do mesmo jeito. Inclusive ontem estavam fechando a 
BR para chamar a atenção das autoridades. Só que fechar a BR, você não 
resolve nada com essa atitude. A Polícia Rodoviária vai lá e tira todos. 
Se houver reação, a polícia vai reagir com rigor, como já aconteceu de 
meter a borracha para cima e acabou a conversa. Então, temos que exigir 
os nossos direitos através da justiça, mas tem que ter uma solução. 
Então, mais uma vez eu volto a pedir ajuda aos parlamentares para que... 
Eu gostaria de dizer que o momento é de união. Muita gente pensa que 

contrário e nenhuma abstenção. Na sequência, o Senhor Presidente 
solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do Projeto de 
Lei nº 018/16, bem como do Parecer das Comissões em conjunto. 
Colocado em discussão e votação, o projeto foi aprovado por 14 votos 
favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. Dando 
continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-
Secretário que fizesse a leitura do Requerimento nº 033/16. Colocado 
em discussão e votação simbólica, o Requerimento foi aprovado por 
unanimidade dos Deputados presentes. Dando seguimento, o Presidente 
solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário que fizesse a leitura do 
Requerimento nº 034/16. Colocado em discussão e votação simbólica, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade dos Deputados presentes. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Não houve E, não havendo mais nada a 
tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente Sessão e 
convocou outra para o dia 14, à hora regimental. Registraram presença, 
no painel, os Senhores Deputados: Angela A. Portella,Aurelina 
Medeiros, Brito Bezerra, Chicão da Silveira, Chico Guerra, Coronel 
Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, 
George Melo, Izaías Maia, Jalser Renier, Jânio Xingú, Jorge 
Everton, Lenir Rodrigues, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Soldado 
Sampaio, e Zé Galeto.
Aprovada em: 14/06/2016

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2505ª SESSÃO, EM 19 DE MAIO DE 2016.

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

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER.
 Às nove horas do dia dezenove de maio de dois mil e 
dezesseis, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
quingentésima quinta 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 proceder à verificação de quórum.
 O Senhor Primeiro-Secretário George Melo - Senhor 
Presidente, há quórum regimental.
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a Sessão. 
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário, proceder 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 nenhum dos Senhores Deputados 
que queira discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica. 
Os Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Expediente.
 RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO: 
 Ofício nº 102, de 09/05/16, da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Desenvolvimento - SEPLAN, informando convênios 
celebrados com o Município de Bonfim e Município de Amajari. 
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: 
 Indicação s/nº, de 17/05/16, do Deputado Jânio Xingú, 
encaminhando ao Governo do Estado elaboração de Projeto de Lei que 
institui auxílio alimentação aos servidores efetivos do Quadro Geral da 
Saúde e da Área Tecnológica do Estado. 
 Indicação s/nº, de 18/05/16, do Deputado Zé Galeto, 
encaminhando ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte 
- DNIT, pedindo novamente providências ao órgão competente em 
solucionar os problemas dos buracos na Rodovia BR432, no trecho 
entre o entroncamento com a Rodovia BR401 até a Sede do Município 
de Cantá, que se encontra seriamente deteriorada. 
 Indicação s/nº, de 18/05/16, do Deputado Chicão da Silveira, 
encaminhando ao Secretário de Estado da Infraestrutura, para a 
recuperação de 02 pontes de madeira medindo 08 metros cada uma, 
localizadas na vicinal 05, na Vila de Campos Novos, no Município de 
Iracema. 
 Indicação s/nº, de 18/05/16, do Deputado Chicão da Silveira, 
encaminhando ao Secretário de Estado da Infraestrutura, para a reforma 
da Escola Estadual Voltaire Pinto Ribeiro, localizada no bairro Silvio 
Botelho, Município de Boa Vista.
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presos estavam apanhando, além de ter detentos doentes que querem 
sair para se tratar e não podem, chegando ao cúmulo de um detento estar 
com um dente inflamando e um outro detento arrancar com um alicate. 
Eu coloquei no Barra Pesada vários detentos falando a realidade dos 
fatos, pedindo que fosse feito uma investigação pelas autoridades e, na 
hora que eu estava falando com os representantes dos reeducando, eu 
recebi a informação de que as autoridades da penitenciária chegaram e 
disseram o seguinte: “pelo amor de Deus, não passem as informações 
para esse Deputado do Barra Pesada porque nós vamos organizar a 
situação”. Quer dizer, se deram essa informação porque alguma coisa 
está errada, e os detentos pararam a entrevista  e disseram que iriam 
aguardar que eles cumpram a palavra, porque, se continuarem fazendo 
o que estão fazendo, voltariam a denunciar. Então, quero aproveitar a 
oportunidade e dizer que está tudo calmo por conta desse acordo que foi 
feito semana passada, na hora que os detentos estavam falando. Vamos 
esperar que o acordo continue valendo entre detentos e autoridades, 
ou seja, os detentos cumprirem a parte dele, que é de não fugirem, e 
as autoridades cumprirem a parte delas. No momento está calmo, 
porque quando fogem são mais de 20 de uma só vez. Então, eu quero 
pedir, aproveitando esse momento de calmaria, que fosse feita uma 
investigação por nós parlamentares, que visitássemos a penitenciária 
para vermos o que está acontecendo no sistema prisional, porque, se não 
cumprirem o que foi prometido, com certeza, as fugas irão continuar 
acontecendo e a violência na nossa cidade.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jorge Everton – Nós 
fizemos, nesta semana, Audiência Pública sobre segurança pública e 
sistema prisional. Contou com a presença de todo o corpo técnico do 
governo e convidados de fora do Estado, a fim de trazer uma solução 
para o sistema prisional, porque não adianta o policial estar nas ruas 
prendendo se o sistema não segurar. Nós demos o primeiro passo. A 
Comissão de Segurança Pública irá iniciar nesta semana a inspeção em 
delegacias, nas unidades da PM, no sistema prisional como um todo 
e Vossa Excelência está convidado a nos acompanhar para conhecer a 
realidade para, no final, fazermos um diagnóstico e apresentarmos um 
relatório para ser encaminhado aos Poderes, aos órgãos de controle e, 
acima de tudo, dar conhecimento à sociedade do que está acontecendo 
com o sistema de segurança pública do nosso Estado. Nós sabemos que 
o problema da Penitenciária não é recente, isso vem desde muitos anos, 
por falta de investimentos no sistema prisional. Em meados de 2003, 
houve a interdição da cadeia pública e a partir dessa data começou a 
misturar os presos de regimes diferentes todos na Penitenciária. Isso 
é um erro,  gera o aumento da criminalidade. Da mesma forma, ações 
vinham sendo tomadas e nós não estamos vendo ações neste momento. 
Nunca esteve tão grave a situação como está agora. Então, precisamos 
nos unir para acharmos soluções para que a sociedade se sinta protegida. 
Obrigado!
 O Senhor Deputado Izaías Maia continua – Finalizando, 
gostaria de pedir, como parlamentar, como apresentador do rádio e 
da televisão do Barra Pesada, um programa do povo, autorização dos 
moradores do Amajari para filmarmos o Amajari, conversar com o 
povo, porque eu gosto é de conversar com o povo, que fala a verdade, 
visitar, entrevistar. O Deputado Marcelo Cabral é do Amajari e pode 
ficar enciumado. Por isso que eu nem peço dele. Vou pedir ao povo 
do Amajari, em nome da sociedade, da Assembleia, para vermos os 
problemas do Amajari. Contem com a gente, é só organizar que iremos 
visitá-los para trazermos as informações às autoridades para tentamos 
resolver os problemas. Gostaria de registrar a presença do meu querido 
amigo Moacir Mota, Prefeito do Amajari, que sempre nos tratou com 
respeito desde quando era só advogado. Conte com o nosso apoio para 
ajudarmos no que for preciso. Obrigado!
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Dentro de alguns 
instantes iremos iniciar nossa Audiência Pública. Desde já, gostaria de 
agradecer a presença do nosso Presidente da CER, que se encontra aqui, 
bem como do Prefeito do Amajari, vereadores e a população de um modo 
em geral que se faz presente no plenário desta Casa. Vamos suspender 
a Sessão pelo tempo necessário para que possamos votar, em caráter 
imediato, uma matéria que trata dos servidores do Ministério Público do 
Estado de Roraima. Suspendo a Sessão pelo tempo necessário e convido 
o Deputado George Melo para conduzir os trabalhos da Comissão. 
Trata-se apenas de uma matéria do reajuste dos servidores do Ministério 
Público do Estado de Roraima.
 Reaberta a Sessão.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Dou por reaberta a 
Sessão
 Não havendo mais nenhum orador inscrito, passamos para a 
Ordem do Dia, com discussão e votação, em turno único, do Projeto de 

na gestão do Presidente Jalser Renier, o G14 trabalha contra. Não, é isso 
não é verdade. Nós estamos aqui para ajudar. Eu faço parte do G14, mas 
na hora que chegar qualquer coisa aqui para assinarmos, para beneficiar 
o povo, pode ter certeza que votaremos a favor do povo, pois trabalho 
para o povo. Então, vamos nos unir porque na hora do cabo de guerra só 
o mais fraco é que sai perdendo, e o mais fraco é o povo.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Brito Bezerra - 
Inicialmente quero dar as boas-vindas à comunidade do Amajari, 
cumprimentar o Presidente desta Casa, colegas Deputados, em especial 
Vossa Excelência que sempre traz temas pertinentes. Concordo com 
Vossa Excelência quando diz que é um Deputado que não trabalha 
para o governo. Caro amigo, aqui nenhum Deputado trabalha para o 
governo. O mandato é nosso, nós nos elegemos nos comprometendo 
com as pessoas de que aqui nesta Casa de Leis votaríamos projetos para 
melhorar a vida das pessoas, ajudaríamos o governo a trabalhar para 
que a vida das pessoas melhorasse. Esse é o papel dos Deputados. Nem 
eu, que sou líder do governo trabalho para o governo; eu trabalho para 
o povo do meu Estado, como Vossa Excelência trabalha e os demais 
Deputados, mas a Governadora Suely Campos tem se esforçado muito. 
É um ano e quatro meses de governo. A questão das escolas, são mais 
de 230 escolas que nós temos no nosso Estado que estão em situação 
deteriorada. Isso ocorreu ao longo dos anos por falta de reforma. 
Desde o início do governo que nós revitalizamos as escolas. Não 
conseguimos fazer tudo, mas quase toda semana nós entregamos uma 
escola revitalizada e isso vem acontecendo desde o início do governo. 
Estamos com problemas porque o Estado não tem recursos suficientes, 
mas, apesar de ter sofrido interrupções, nós continuamos trabalhando. 
Conseguimos destravar e continuamos trabalhando pela melhorias das 
escolas, mas precisamos fazer muito mais. Da mesma forma com a 
energia. Não é só o Amajari que sofre, todos os municípios sofrem. O 
Município do Amajari tem um débito pertinente ao governo passado de 
quase 10 milhões de reais, e a Governadora não consegue pagar agora 
para receber energia. O povo do Amajari não tem culpa, assim como a 
Governadora é solícita e sabe, pois é a terra que ela nasceu. Ela conhece 
mais do que todos nós, e aqui nesta Audiência Pública vamos trabalhar 
e encontrar um caminho para resolver esse problema. Vossa Excelência 
é corajoso, ao subir à tribuna para cobrar todos os dias, e nós estamos 
reagindo. É um prazer para mim, na condição de líder do governo, assim 
como para os Deputados de base, estar dando uma satisfação para Vossa 
Excelência e para a sociedade sobre o trabalho da Governadora, que não 
é pouco. Muito obrigado!
 O Senhor Deputado Izaías Maia continua – Quero lhe fazer 
um pedido. Tem que ser feito um levantamento para investigar as 
denúncias que estão chegando sobre o fato de estar chegando estragada 
a merenda escolar, e depois jogada fora. Depois eu vou lhe passar os 
detalhes para que Vossa Excelência tenha subsídios para investigar. O 
nosso trabalho é levar os problemas e pedir ajuda e dizer que estamos à 
disposição. Eu sou do lado do povo e da verdade e jamais vou me abster 
de ajudar porque eu sou da oposição. Somos do lado do povo, a gente 
quer o bem do povo.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado George Melo – Quero 
iniciar lhe parabenizando porque eu tive a felicidade de sentar ao seu 
lado e acompanho o seu posicionamento bem como sua coerência. Vossa 
Excelência está colocando seu ponto de vista diante das adversidades, e 
tenho visto Vossa Excelência muitas vezes votar favorável ao governo 
quando a proposta vem ao encontro das necessidades da população. 
Vossa Excelência tem demonstrado coerência. Não poderia perder 
a oportunidade de parabenizá-lo. Como Vossa Excelência disse, eu 
entendo que a Governadora não tem a obrigação de saber de tudo, mas 
nós que estamos próximo da população a gente tem que avisar, e o eco 
são as tribunas da Assembleia Legislativa. Vossa Excelência faz muito 
bem quando ocupa a tribuna e se posiciona de forma respeitosa, mas 
dura, com o seu posicionamento. Eu entendo que a nossa preocupação 
primordial é com a educação, porque, se o povo for educado, até reduz 
o número de doenças. Então, Vossa Excelência está correto com os seus 
posicionamentos e quero parabenizá-lo por isso. Muito obrigado!
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Só para esclarecer ao líder 
do governo, Deputado Brito, quando disse que não trabalhava para o 
governo, na verdade, quis dizer que eu não tenho muito acesso ao Palácio 
do Governo para conversar com a Governadora e com os secretários. Por 
isso que eu peço para os parlamentares que têm mais acesso ao Governo 
que levem até a Governadora as reivindicações e o sofrimento do 
povo.  Finalizando, eu gostaria de pedir a atenção do parlamentar Jorge 
Everton, que é um dos mais atuantes parlamentares, pois há alguns dias 
tivemos fugas e denúncias de violências no sistema prisional da PAMC, 
onde há denúncias de que a comida estava chegando estragada, de que 
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da Ponta da Serra e outras lideranças que se encontram aqui, fazendeiros, 
pequenos produtores do Amajari. Em primeiro lugar, quero dizer a esta 
Casa da atenção do Senhor Presidente, dos Senhores Deputados, no 
momento em que protocolamos o Requerimento nº 027/16, e agradecer 
à Deputada Lenir Rodrigues que, de imediato, marcou a audiência com 
o Presidente e ele prontamente atendeu ao município de Amajari através 
dos vereadores, prefeito e da comissão que se encontrava presente. 
Eu acredito que todos os Deputados nos ajudam lá. Acredito nos 
Deputados que foram votados lá, no Deputado Marcelo Cabral e nos 
nossos vereadores. Nós estamos aqui para somar e resolver o problema 
definitivo de Amajari com relação à energia elétrica. Eu tenho certeza 
que, com o Requerimento que vocês aprovaram ontem, a Governadora 
também vai ter liberdade de alocar recursos para recuperar nossas 
estradas dentro do Amajari e recuperar também algumas escolas. 
 Eu quero finalizar agradecendo novamente o Presidente desta 
Casa, e aos pares que tiveram a compreensão de ontem votar o Projeto 
de Lei, e dizer que nós estamos lá e, com certeza, com a aprovação do 
projeto e a publicação, nós já vamos estar juntos com a Governadora 
Suely, que irá tomar, com certeza, o melhor caminho para o Amajari 
resolver o parcelamento dessa dívida. Com relação a energia, tenho 
certeza que os dias vão ser melhores. Muito obrigado, meus amigos. Eu 
agradeço de coração esse apoio e a compreensão de todos.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Neste momento, 
franqueio a palavra à vereadora Maria Natividade, presidente da Câmara 
Municipal do Amajari, para falar em nome de todos os vereadores 
daquele município.
 A Senhora Vereadora Maria Natividade, Presidente da 
Câmara dos Vereadores de Amajari – Bom-dia a todos! Quero, neste 
momento, cumprimentar o presidente da Casa, Deputado Jalser Renier, 
e, também, os demais Deputados aqui presentes, em nome do Deputado 
Brito Bezerra. Cumprimentar os nossos tuxauas que estão aqui. 
Cumprimentar os fazendeiros do Amajari, que se fazem presentes aqui 
também, e a população em geral do Amajari, que está aqui hoje nos 
acompanhando. Cumprimentar também o Senhor Carramiro, Presidente 
da CER, os nossos vereadores: Jerônimo, Jean, Neblina, César Filho, 
Valdenilson, William e o nosso Tuxaua Vando, que tem sido incansável.
 Hoje nós estamos aqui trazendo um grande problema que tem 
causado muito prejuízo à população do Amajari, que é a falta de energia. 
Quando chegamos, recebemos a notícia de que ontem foi votado esse 
Projeto de Lei nº 17, que autoriza a Governadora Suely a transferir, 
a remanejar recursos. E isso, com certeza, irá resolver parte do nosso 
problema. Mas nós queremos uma resolução para o nosso problema de 
forma definitiva, porque há dois meses a população do Amajari está 
sofrendo com essa falta de energia. Nosso Hospital está às escuras; 
os nossos alunos sem poderem estudar pela falta de energia, de água, 
porque a falta de energia acarreta outros problemas. Então, nós viemos 
aqui, Senhores Deputados, pedir a ajuda de vocês para que possam 
nos ajudar no sentido de resolver definitivamente esse problema. Nós 
sabemos que agora a Governadora irá resolver parte da dívida. Nós 
sabemos que é uma dívida grande, mas, com certeza, com esse projeto 
de lei aprovado, ela vai conseguir resolver parte da dívida. E nós só 
gostaríamos de agradecer imensamente ao presidente desta Casa, que 
nos recebeu muito bem e nos falou o que estava acontecendo. Quero 
agradecer também à Lenir Rodrigues, que foi a Deputada que abriu as 
portas e nos conduziu até o presidente desta Casa. 
 E quero deixar registrado aqui, senhores, que o povo do 
Amajari está sofrendo muito com essa falta de energia, e nós contamos 
com a ajuda de vocês para que isso seja sanado. O momento agora é de 
união. Que todos nós possamos estar unidos resolvendo o problema, 
principalmente do nosso querido Amajari, que hoje sofre com esse 
grande problema. Tenho certeza que nós vamos ser atendidos por 
Vossas Excelências e também pela Governadora. Fica aqui os nossos 
agradecimentos da Câmara Municipal do Amajari a esta Casa. Muito 
obrigado a todos.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Agradeço a Senhora 
Vereadora. Passamos a palavra agora ao Tuxaua Vando Rocha Costa, 
representando todos os Tuxauas das comunidades ligados ao município 
do Amajari, especialmente aos Três Corações. Vossa Senhoria tem a 
palavra.
 O Senhor Tuxaua Vando Rocha Costa – Bom-dia a todos e a 
todas. Neste momento, eu quero pedir aos nossos Deputados Estaduais 
pelo nosso município de Amajari, que está passando por dificuldades. 
Com essas faltas de energia a população está tendo grandes prejuízos 
em nossas escolas, nas nossas comunidades, em nossas matas com os 
nossos amigos colonos e os nossos fazendeiros. Eu vejo que é uma 
situação precária. A nossa comunidade indígena tem 900 alunos. Além 

Lei nº 040/16, de autoria do Ministério Público, que reajusta os valores 
constantes dos anexos I a VII da Lei nº 153, de 01 de outubro de 1996, 
e suas alterações, que dispõe sobre os vencimentos dos servidores do 
Ministério Público do Estado de Roraima.
 Solicito à Senhora Primeira-Secretária que proceda à leitura 
do voto, uma vez que os Senhores Deputados já têm conhecimento da 
matéria.
 A Senhora Primeira-Secretária Angela A. Portella – Lido o 
Voto.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão a matéria.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Senhor Presidente, 
quero declarar meu voto favorável aos servidores do Ministério Público, 
assim como do Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça. Estão de 
parabéns os Poderes pela valorização dos servidores, faltando apenas 
o Executivo e o Legislativo fazer a reposição salarial dos servidores. 
O que me preocupa é o momento de dificuldade que o Estado está 
passando, bem como os Poderes, assim como alegaram na votação do 
orçamento do ano passado e, nesse sentido, percebemos que a reposição 
veio bem acima da inflação, que está girando na faixa de 7, 8%, e o 
aumento veio de 11%. Preocupa-me esse excesso. Não sei, hoje, se o 
Legislativo tem condições de acompanhar esse ritmo, muito menos o 
Executivo e assim estamos provocando cada vez mais diferença entre os 
servidores do Legislativo e do Executivo com os demais Poderes. Se eu 
pudesse ter dado orientação, eu pediria cautela ou pelo menos diálogo 
entre os Poderes para a gente conceder a reposição, que de momento 
algum eu abro mão, vou sempre defender isso. Independente de onde eu 
estiver, eu não abro mão da reposição dos servidores, que é um direito 
garantido na Constituição. Talvez a gente corra o risco de não poder 
acompanhar o mesmo ritmo por parte do Legislativo e Executivo. Desde 
já antecipo meu voto favorável.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em resposta ao 
argumento de Vossa Excelência ao projeto em pauta, com relação ao 
reajuste dado ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça de 11%, 
informo a Vossa Excelência que o Legislativo também obedeceu aos 
mesmos critérios, mas dentro da correção da inflação e das condições 
financeiras da Assembleia Legislativa. Isso não é nenhum demérito da 
Assembleia e de nenhum Poder, é apenas uma adequação à estrutura 
organizacional e operacional financeira da Casa. Estamos obedecendo e 
cumprindo as nossas metas dentro das nossas condições. Se o Tribunal 
de Justiça e o Ministério Público têm melhores condições, isso depende 
das suas dotações orçamentárias. Com relação ao Executivo, não vou 
apresentar nenhuma posição, pois depende exclusivamente da Senhora 
Governadora reajustar ou não os salários dos servidores que está 
previsto na Constituição Federal e Estadual. 
 Não havendo mais quem queira discutir a matéria, seguimos 
para a votação. A votação será nominal e eletrônica. Votando sim os 
senhores aprovam a matéria e, votando não, rejeitam-na. Dou por 
aprovado por 13 votos sim, nenhum contra e nenhuma abstenção, o 
Projeto de Lei nº 040/16, de autoria do Ministério Público, que reajusta 
os valores constantes dos anexos I a VII da Lei nº 153, de 01 de outubro 
de 1996, e suas alterações, que dispõe sobre os vencimentos dos 
servidores do Ministério Público do Estado de Roraima. 
 Atendendo Requerimento nº 027/16, aprovado na Sessão 
anterior, transformo a Sessão em Comissão Geral, momento em que 
esta Casa Legislativa ouvirá autoridades do Município de Amajari 
e diretores da Companhia Energética do Estado de Roraima – CERR 
sobre a falta de energia naquele município, conforme relatado no 
Ofício/Gab nº 66/16, do Prefeito Moacir José Bezerra Mota e também 
anunciado pelo Deputado Marcelo Cabral. Convido para compor a 
Mesa dos Trabalhos o Presidente da CER, Senhor Antônio Carramiro 
Neto; o Prefeito do Município de Amajari, Moacir José Bezerra Mota; a 
Presidente da Câmara Municipal de Amajari, Maria Natividade Vieira; 
o vice- Presidente da Câmara Municipal de Amajari, Vereador Josimar 
Rodrigues; o Segundo-Secretário da Câmara Municipal de Amajari, 
Valdenilson Viana; os Vereadores Jean Charles Silva, César Augusto 
Salustiano, Gerônimo Cabral, William Félix Silva e, representando as 
comunidades indígenas, a comunidade 3 Corações, o Tuxaua Vandro 
Rocha Costa. Neste momento, passo a palavra ao Prefeito do município 
de Amajari, Moacir José Bezerra Mota.
 O Prefeito do município de Amajari, Moacir José Bezerra 
Mota – Bom-dia a todos! Senhor Presidente, Senhores Deputados 
Gabriel Picanço, George Melo, Soldado Sampaio, Marcelo Cabral, 
todos os Deputados presentes, nossos vereadores presentes, nosso 
Tuxaua Evandro, os munícipes que vieram assistir a esta Audiência para 
tomarem conhecimento do que realmente está sendo feito para resolver 
a situação da nossa energia, os nossos tuxauas do Guariba, da Magueira, 
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Estado? Será? Não cuida do lugar onde ela nasceu, onde sua mãe mora, 
onde sua mãe tem fazenda, onde ela tem propriedades e onde hoje não 
tem energia. Aquele Município passou mais de 15 horas sem energia, 
penalizando seus moradores, os alunos da rede de ensino, a saúde e as 
pessoas que precisam de energia para melhor viver. É por isso que digo 
que o Amajari precisa do apoio desta Casa e esta Casa nunca virou as 
costas para nenhum município e, em especial para o Amajari, pois sou 
um deputado daquele Município e tenho que agradecer publicamente 
a todos os moradores de lá pelos três mandatos que me deram e, por 
isso, agradeço a cada um que me ajudou. Fui eleito para representar 
não só aqueles que votaram em mim, mas, sim, para representar todas 
as pessoas do Município do Amajari. Sou o representante daquele 
Município e cobro nesta Casa incessantemente para que o governo 
do estado plante melhorias na educação, na saúde e uma energia 
melhor. Lembro-me quando o ex governador assumiu, o governador 
Anchieta. A dívida era de 54 milhões deixada pelo governo do Neudo e 
ninguém lembra que para fazer o Luz para Todos esta Casa teve papel 
fundamental, pois aprovou aqui para pagar uma dívida do governo 
passado de 54 milhões. Aí sim que saiu a energia para as comunidades 
indígenas, para as fazendas e vilas de todo o Estado de Roraima e, em 
especial, para o Amajari.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jânio Xingú – Vi 
a moça pegando a lista dos Deputados que queriam se pronunciar, 
Deputado Jalser, e quero quebrar o protocolo por tratar-se de uma 
audiência pública e fazer apenas um aparte para que fique menor e dê 
oportunidade para as pessoas do Amajari se expressarem. Quero, em 
nome do Vereador Jean, que é meu parceiro, presidente do PSL naquele 
Município, saudar a todos os presentes. Quero dizer ao Deputado 
Marcelo Cabral que o Município do Amajari se confunde com sua 
história e da sua família. Mas, o que me causa estranheza e grande 
surpresa nesta manhã de hoje é que pensei que esta Audiência Pública 
seria para tratar de um assunto mais relevante do que está sendo tratado 
e, as pessoas vão entender por que estou falando relevante. Porque no 
momento em que o Governo do Estado fica procurando culpado para 
tudo, o governo virou uma confissão de culpas. “Não fui eu, foi ele e 
quando cheguei já estava feito”. Tudo o que ocorreu de errado é culpa 
do governo passado e se há alguma coisa errada no presente, a culpa 
é da Assembleia Legislativa. Fui relator do orçamento no ano passado 
alocamos dinheiro para a CER, alocamos 60 milhões para a CER. E não 
é só isso. Como falou a Presidente da Câmara, a Senhora Governadora 
há duas semanas entrou aqui com um crédito suplementar pedindo 
70 milhões de remanejamento e esta Casa se reuniu, em caráter de 
urgência, e aprovou. E aí a governadora manda seus assessores lá no 
seu Município dizer que eles não pagam a empresa A e a empresa B 
porque a Assembleia Legislativa não autoriza o crédito suplementar 
para fazer os remanejamentos. É sabido de todos que outras empresas 
que não prestam serviços energéticos para o Amajari já receberam suas 
faturas, já compraram carros novos. Você vê e a cidade está cheia de 
BMW! Mas, o Município do Amajari está no escuro, crianças estão 
sem aula, professoras estão sem poder ensinar. Não se pode arrumar 
culpados para tudo. Não se pode viver de confissão de culpa. Digam 
às pessoas que as enganaram, que pregaram um discurso errôneo, 
que não tem competência e que não sabem governar. Peçam perdão 
e assumam que são um governo incompetente, insuficiente e que os 
enganaram! É isso que o governo tem que falar e não ficar apontando 
para A ou B. Vossa Excelência tem razão em provocar esse discurso. 
Obrigado!
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral – Obrigado, Deputado 
Xingú! Ouvindo atentamente seu aparte, vi que Vossa Excelência tem 
preocupação com este Estado e lhe digo que, realmente, é verdade, este 
governo não tem compromisso, esse governo plantou em 2014 várias 
mentiras no Estado. Hoje, depois de dezesseis meses, um terço do seu 
mandato no Poder, ela vem dizer que não tem como fazer a energia do 
Amajari funcionar e a culpa é desta Casa conforme falou um dos seus 
secretários de Estado lá nos três corações, em reunião com o Prefeito, 
com os vereadores, com os tuxauas e outras pessoas, que a culpa da falta 
de energia não é do governo, que a culpa é desta Casa. Isso é uma falta 
de respeito e uma grande mentira! O governo sim é o culpado de não ter 
energia no Amajari. A culpa é da governadora que não tem compromisso 
com este povo, com o lugar onde ela nasceu e foi criada e onde estão 
suas raízes e da sua família. Não tem compromisso em ajudar as pessoas 
que precisam e necessitam da energia. Como bem falou o Deputado 
Xingú, quem estão sofrendo são os alunos, por falta da educação e são 
as pessoas pela falta de remédios. Tudo isso é obrigação do governo, 
mas, esse é um governo que não tem compromisso, um governo que 
não sabe governar, é um governo que está perdido e que governa para 

de ter esses alunos, atende 8 comunidades vizinhas. Eu gostaria de 
pedir a todos e a todas que olhassem com mais carinho para as nossas 
comunidades. Nós somos índios, mas somos eleitores de vocês também 
e merecemos um pouco de respeito. Agradeço ao Presidente desta Casa, 
do fundo do meu coração, que realmente abriu as portas para que a 
gente pudesse estar aqui hoje junto com a comitiva do Amajari, que se 
encontra ali presente. Acredito, Senhor Presidente, que não vai ser só 
esta vez não, muitas vezes teremos que vir aqui. Quando a necessidade 
bater a nossa porta, estaremos aqui lutando pelo nosso povo humilde. 
Peço que vocês olhem também a situação de nossas escolas. Como é que 
os nossos professores e os nossos gestores vão conseguir, no final do 
ano, chegar com 200 dias letivos? Estão sendo prejudicados os nossos 
alunos, os professores daquele município, pelos quais eu tenho um 
carinho especial. Mais cedo ou mais tarde, que alguém possa ir lá fazer 
uma entrevista na sala de aula. Nós estamos ali em uma BR, mas não é 
porque nós queremos não, é porque, realmente, está acontecendo uma 
situação de falta de energia que está prejudicando o nosso município. 
Estamos aqui hoje fazendo esse apelo em nome dos nossos tuxauas. 
Nós temos sete tuxauas que estão presentes aqui no plenário. Quero 
agradecê-los por ter vindo fortalecer o nosso movimento indígena. Eu 
tenho certeza que se a Governadora não resolver a nossa situação, nós 
iremos fechar aquela BR. Nós queremos melhorias para todos. 
 Eu quero agradecer à Deputada Lenir Rodrigues também por 
ter aberto este espaço. Há uma semana que está faltando água na mata. 
Como é que pode ter aula sem energia e sem água? Fica uma situação 
difícil. Por isso hoje estamos aqui, em nome de todos os tuxauas 
daquelas comunidades. São 18 comunidades que estou representando 
neste momento. Neste momento, quero agradecer ao nosso Prefeito 
Moacir José e aos nossos Vereadores pelo apoio que nos deram. Então, 
realmente o que estamos passando é muito complicado. Contamos 
e sempre queremos contar com o apoio de vocês. E vocês aqui da 
Assembleia podem ter certeza que, cada um de vocês, tem voto nosso 
do Amajari e por isso merecemos um carinho especial de vocês também. 
Obrigado a todos!
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Neste momento passo a 
palavra ao Deputado Marcelo Cabral.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral – Bom-dia a todos e a 
todas. Quero saudar os deputados e deputadas presentes, o Prefeito do 
Município de Amajari e, em nome dele, saudar a Presidente da Câmara 
e todos os vereadores presentes. Quero saudar o Joevandro e, em nome, 
dele saudar todos os tuxauas do Município do Amajari. Obrigado pela 
presença de vocês aqui hoje. Quero saudar nosso ex-prefeito Rodrigo 
Cabral, nossa plateia, nossos amigos do Amajari e toda a sociedade 
do Amajari. Gostaria de saudar o presidente da CER, Dr. Carramilo, 
que se faz presente a esta Sessão e, em nome do Presidente desta 
Casa, Deputado Jalser Renier, gostaria de saudar a todos os Deputados 
presentes nesta Casa Legislativa. 
 Ouvindo atentamente o discurso do prefeito do nosso 
município, na presença da nossa presidente da Câmara, do nosso tuxaua 
Vandro, eu vejo a preocupação deles com as pessoas daquele Município 
do qual faço parte. É meu município e aproveito para parabenizar a 
todos os moradores daquele lugar pela manifestação, pelo compromisso 
em lutar pela melhoria de todos, pois sabemos o quanto vocês estão 
sendo prejudicados pela falta de energia. Eu não vou aceitar dizerem 
que o governo não pagou a conta de energia porque não tinha dinheiro. 
Não vou aceitar, porque em janeiro de 2016 esta Casa de Leis aprovou 
o orçamento do Governo do Estado com 60 milhões para a CER e lá em 
janeiro já sabiam que existia essa dívida do governo para com a CER 
desde 2015. Agora é engraçado, com a falta de energia no município de 
Amajari, eles dizerem que não têm dinheiro para pagar a dívida. Isso 
é inaceitável, pois nós aprovamos nesta Casa um orçamento com 60 
milhões de reais para a CER e eles chegam agora dizendo que não tem 
dinheiro, que a dívida não foi paga. Um secretário de Estado disse em 
uma reunião lá nos três corações que a culpa é desta Casa. Isso é uma 
falta de respeito com o Poder Legislativo! Tirar das costas do governo 
sua obrigação e seu dever e colocar a culpa nesta Casa, isso nós não 
podemos aceitar, pois essa é uma obrigação do Governo do Estado, 
esse é seu papel como governante. Como disse ontem nesta tribuna, 
que em 2014 a Governadora andou todo o Estado prometendo uma 
saúde melhor, uma educação melhor e uma energia melhor e agora em 
2016 está tudo muito pior. A energia está ruim, a educação muito pior 
e a saúde também. Esse é o compromisso que ela tem com o Estado 
de Roraima? E em especial com o Amajari, o lugar onde ela nasceu, 
onde sua mãe tem raiz? Onde eu também tenho e vocês também. Era 
para ser justamente o contrário, mas ela não fez e nem faz isso. Ela 
não cuida da sua casa, do seu município, será que vai cuidar do nosso 
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 Aparte concedido ao Senhor Deputado George Melo – 
Quero cumprimentar o Prefeito Moacir Mota e, em nome dele, quero 
cumprimentar a toda a população de Amajari. Quero cumprimentar o 
meu amigo Rodrigo, também presente na Sessão e, Senhor Presidente, 
queria, em primeiro lugar, dize que acompanhei atentamente o discurso 
da Presidente da Câmara, Vereadora Natividade, onde ela disse: agora 
sim nós vamos poder fazer as coisas, porque a Assembleia vai deixar a 
Governadora trabalhar. Senhora presidente, não diga isso. Os Poderes 
são independentes. Nós não somos funcionários do Poder Executivo. 
Quando eu vejo uma Câmara baixar a cabeça para o Executivo é 
porque, realmente, as coisas não estão no caminho certo. Na democracia 
temos o Judiciário, o Legislativo e o Executivo, os três poderes que 
são a base, harmônicos, porém independentes. Esta Casa poderia ter 
dado zero por cento para a Governadora, como poderia ter dado 1% 
para ela mexer no orçamento, ou quanto decidíssemos. Este Poder é 
independente para dizer o quanto ele vai fiscalizar o Governo e nós 
fiscalizamos. É uma obrigação do Poder legislativo. Na democracia, 
uma das funções da Câmara de Vereadores é para fiscalizar o Prefeito. 
Isso aqui é para fiscalizar o Governador do Estado. No Governo Federal, 
os Deputados Federais fiscalizam o Presidente. Então, não somos quem 
estamos atrapalhando o Executivo, pelo contrário, temos que fiscalizar 
o bom andamento do dinheiro público. Quero contribuir e concordar 
com Vossa Excelência, Deputado Marcelo, dizendo que quando o 
Governador Neudo deixou esse Governo, ele o deixou com 54 milhões 
de reais de dívidas na CER e o Governador Anchieta negociou essa 
dívida, inclusive, negociou pagando, pois a cada três reais, um real do 
programa Luz para Todos é do Governo do Estado.  E esse governo, 
essa dívida que foi repactuada lá, essa dívida de 54 milhões não foi o 
governo quem fez, havia sido o governo anterior. Vossa Excelência foi 
brilhante na sua explanação. Quero aqui deixar esse registro e quero 
dizer aos senhores que esta Casa tem o maior interesse e nós ajudamos 
o governo aqui. Tenho certeza que nenhum Deputado tem coragem de 
dizer o contrário. Nós estamos ajudando esse governo e muito. Esta 
Casa está ajudando mais o Governo agora do que ajudou os outros 
passados. Nós somos parceiros sim, estamos vendo as dificuldades e 
o nosso Presidente Jalser é extremamente sensível ao sofrimento desse 
povo. Parabéns Presidente. Tenho certeza que a liderança aqui, tanto o 
Deputado Brito, que é o líder do Governo, assim como os outros líderes 
não vão dizer o contrário, o tanto que esta Casa é parceira, porque se 
nós quiséssemos atrapalhar este governo, nós atrapalharíamos, mas essa 
não é a tônica do discurso desta Casa. Esta Casa, pelo contrário, ela 
tem dado a mão todas as vezes que a Governadora precisou. Nós demos 
um ano de oportunidade para que este governo fosse sido revisto, para 
que ela pudesse fazer o que queria. Ela trabalhou um ano e, só no ano 
seguinte, esta Casa deu os dez por cento, que antes era vinte. Então, 
para deixar registrado para todos os que estão aqui, ter consciência do 
tanto que este Poder é maduro e parceiro do povo de Roraima. Muito 
obrigado, Deputado Marcelo!
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral continua – Quero 
agradecer o aparte do Deputado George Melo, líder do nosso loco e 
parabenizar Vossa Excelência pelo seu posicionamento, ressaltando que 
esta Casa nunca fez nenhum projeto de lei para prejudicar a população 
deste Estado, sempre aprovando o que foi necessário. Esta Casa é a 
Casa do povo, a Casa onde fazemos as leis e ajudamos as pessoas. 
Aqui, Senhor Presidente, vemos a preocupação de todos os Deputados, 
mas algo que não vou aceitar é o discurso de que não tinha dinheiro 
para pagar. O culpado não é o Presidente da CER, pois ele só poderá 
pagar se houver dinheiro. Isso quem faz é o Governo do Estado, o 
remanejamento. O governo mandou um orçamento para esta Casa que 
foi aprovado, ele sabia que havia dívidas, mas não colocou os recursos 
necessários para pagá-los. Quero dizer que esta Casa aprovou, em 2016, 
sessenta milhões de reais para a CER.  
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Soldado Sampaio – 
Quero parabenizá-lo pela defesa de seu município. Vossa Excelência, 
como filho do Amajari, representante político daquele município, 
não poderia agir de forma diferente, pois o Senhor foi eleito para 
representar o seu município. Todos nós tivemos votos, eu mesmo 
tive bastantes votos no Amajari e, também, não posso fugir dessa 
responsabilidade. Então, quero aqui parabenizá-lo pela iniciativa 
e me permita discordar um pouco do tom de Vossa Excelência, que 
também tem um discurso político como todos nós temos. Agora, só 
tenho uma palavra ao Presidente da CER, que é o homem de confiança 
da Governadora, que é resolver o problema. Só quero ouvir isso do 
Presidente. Qual a solução dada em curto prazo para essa situação 
pela qual passa o Amajari, suas vilas e as comunidades indígenas? 
Essa é a minha pergunta ao Presidente da CER e o que houve para 

uns e não para todos. Vemos que tem empresas que os pagamentos não 
atrasam, mas, em outros casos, falta o necessário, o mais urgente para 
mover a economia deste Estado, que está parado. São estradas, pontes, 
energia, o setor primário e outros que o governo não ajuda. É por isso 
que fiz questão de vir à tribuna dizer ao povo do Amajari que estarei 
aqui cobrando do Governo do Estado o que for preciso e necessário 
para aquele Município. Hoje é a energia, amanhã será a estrada ou a 
ponte que está impedindo o acesso às comunidades indígenas e aos 
projetos de assentamentos. Semana passada estive no Projeto Amajari 
– PA, e lá vi a falta de compromisso desse governo incompetente e 
inoperante. É um governo que não tem compromisso! Sempre digo que 
se você quiser conhecer um governante, olhe para a sua casa. E eu olho 
para o Amajari como se fosse a casa dela e só vejo o abandono, meu 
Presidente. Imagine o Governo do Estado como está? Imaginem os 
outros municípios como estão? É por isso que não vamos nos calar nesta 
Assembleia. Sou Deputado do Estado inteiro, mas tenho um olhar e um 
carinho especial pelo Amajari. Tenho compromisso e o dever de cobrar 
tudo o que for preciso para o Amajari. Por isso peço o apoio desta Casa, 
que nunca deixou de apoiar aquele Município, e, desde já agradeço o 
empenho, a parceria e a lealdade que Vossa Excelência tem pelo meu 
Município do Amajari. Obrigado, meu Presidente, pelo apoio que Vossa 
Excelência dá ao meu Município do Amajari.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jorge Everton – 
Deputado Marcelo, também tinha me inscrito para falar, mas, em respeito 
aos visitantes, só vou fazer esse aparte. Deputado Marcelo, parabéns 
pelo pronunciamento. Senhor Presidente, parabéns pela iniciativa. Há 
poucos dias subi a esta tribuna para denunciar o descaso com a energia 
pública no interior do Estado, em especial, do Município de Pacaraima 
que foi de onde eu recebi a reclamação. Tomando conhecimento dessas 
informações, faço a mesma indagação que o Deputado Marcelo fez: 
onde está o dinheiro? Estão gastando com o quê? Estava previsto no 
orçamento, não é desculpa que não podem pagar. Como é que deixam 
um Município inteiro sem energia com a desculpa que não tem dinheiro! 
Eu já disse aqui que tem dinheiro, é tanto que estão mantendo uma 
secretaria com o João Pizzolati que não faz nada, que não traz nada 
para o Estado e recebendo dinheiro. São mais de meio milhão de reais 
que foi repassado do Estado ao senhor Pizzolati, para bancá-lo aqui 
no Estado, protegido do Juiz Sérgio Moro para não ser preso, porque 
ele já foi indiciado pela Polícia Federal. Fiquei sabendo agora e fiquei 
mais indignado ainda que ele vai passar na frente de outras pessoas que 
precisam ser cirurgiadas por privilégio político. Isso nós não podemos 
aceitar. É um descaso com o Município do Amajari, é um descaso 
com o eleitor, com a população, é falta de respeito! A gente tem que 
ter prioridade. Dinheiro tem, se não tivesse, não estavam gastando 
indevidamente fazendo contratos com empresas de Manaus de mais de 
60 milhões de reais, que já foi questionado pelo Tribunal de Contas, já 
foi trazido para esta Casa. O recurso que fizemos para o plenário, peço 
novamente que o Presidente coloque para julgar, pois a gente precisa 
tomar uma atitude, não podemos deixar a população desassistida. Meu 
prefeito, você sabe muito bem, quando você assumiu o compromisso 
de ser prefeito, você sabia o quanto tinha de orçamento, sabia que teria 
dificuldades para administrar, mas você não fechou os olhos para o 
município, você não cruzou os braços, você fez a sua parte, assim como 
os Deputados que vieram a se colocar aqui como parlamentar. Quanto 
à Governadora, ela não pode dizer que não tem dinheiro, ela tem que 
trazer o resultado. Parabéns, Deputado Marcelo, mostre o compromisso 
que Vossa Excelência tem com o Amajari como sempre demonstrou, pois 
estamos aqui para apoiar, mas precisamos de uma solução. De desculpa, 
Marcelo, estamos cansados. Vamos cortar despesas desnecessárias que 
são feitas, como a mansão que foi alugada em Brasília, no Lago Sul, 
para abrigar a representação? Isso é um absurdo. Enquanto está se 
gastando com a mansão em Brasília, o Amajari está sem energia. Fica o 
meu protesto, a minha indignação e quero dizer que sou favorável a toda 
a população do Amajari. Obrigado! 
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral continua – Quero 
agradecer o aparte do Deputado Jorge Everton e dizer, Senhor Presidente, 
que realmente concordo com tudo o que o Senhor Deputado falou. É um 
Governo inoperante, com falta de compromisso, um governo que não 
sabe administrar um Estado. Depois que você assume um governo, não 
temos que achar culpados, temos que achar soluções para os problemas 
do Estado de Roraima, hoje, especificamente, no Amajari. Lembro-me 
que há alguns meses fizemos um protesto sobre o Parque dos Lavrados, 
pois o Amajari também ia ser penalizado com esse movimento, mas foi 
salvo mais uma vez. E, agora, mais uma vez, com a movimentação da 
sociedade daquele povo, com o apoio desta Casa, será mais uma vez 
salvo.
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que a divida é do governo anterior. Isso é inaceitável! É inaceitável dizer 
que a dívida é do governo que passou, mas quem está no poder é a atual 
governadora. Se ela não sabe governar, vamos dar oportunidade para 
voltar o governo anterior, que ele sabe governar. É por isso que digo que 
ninguém pode apagar uma história, um compromisso que foi plantado 
na campanha dela e do grupo dela em todo o Estado, que a energia 
iria chegar de qualidade em todo o Estado de Roraima, e vejo que não 
tem energia de qualidade. Quando vejo o município do Amajari não 
interligado com a energia de Guri, ainda é termoelétrica, isso me chama 
atenção. É uma falta de respeito dessa Governadora com o município de 
onde veio, nasceu, por onde deveria ter compromisso. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Gabriel Picanço 
– Obrigado, Deputado Marcelo. Senhor Presidente, cumprimento o 
Prefeito Moacir e seus vereadores. Tuxaua Evandro, Deputados aqui 
presentes.
 Deputado Marcelo, acredito que este não é o momento de 
identificar o culpado, porque se formos identificar culpados há muitos 
problemas que vamos trazer à tona, e não é o momento. O momento é 
de resolver o problema do Amajari, resolver o problema de São Luiz 
do Anauá. Mas quero fazer um comentário para Vossa Excelência 
ficar sabendo, que se refere ao governo passado do qual fazia parte: 
de Caracaraí até o 500, tem uma rede de 13.8 e uma de 69. A de 13.8 
está condenada. Gastaram mais de 26 milhões, e a de 69 se sobrepôs 
a ela. Havia interferência na outra. O pessoal do São Luiz do Anauá 
e Rorainopólis estão sofrendo com esse problema. O problema das 
pontes: Vossa Excelência sabe que a ponte que vai para sua fazenda 
ficou parada mais de um ano no governo passado e a Governadora 
Suely fez agora. Vossa Excelência tem que ter lealdade e parabenizá-la, 
porque agora está transportando seus animais. Como disse o Deputado 
Jorge Everton, 60 milhões que o governo contratou, ele não gastou 60 
milhões. O governo gastou 12 milhões com reformas de 14 escolas, 
pois o Governador Anchieta não reformou nenhuma neste Estado 
com decência e que ficasse boa. Então, não vamos culpá-lo. Vossa 
Excelência sabe do orçamento do Estado, Vossa Excelência foi relator. 
Vossa Excelência sabe do orçamento deste ano, sabe que a folha de 
pagamento do governo passado ficou para dona Suely, e ela pagou. Vossa 
Excelência sabe do decréscimo de arrecadação da União para o Estado, 
sabe da contrapartida dos convênios, a gente sabe disso. Vamos deixar 
o passado. A nossa intenção aqui é para que o Presidente Carramiro, 
resolva o problema do Trairão, Amajari, das comunidades e de São 
Luiz do Anauá. Queremos que resolva. Vamos buscar os culpados que 
receberam e gastaram o dinheiro da rede de energia que está inutilizada, 
com os postes. A própria companhia virou os postes que estavam dando 
interferência. Os ficais que liberam têm que ser responsabilizados, e não 
o Estado. Não vamos culpar dona Suely, dona Suely é mãe de família, 
avó, e filha daqui. Dona Suely, temos que ajudá-la, ela quer ajudar o 
Estado, quer resolver o problema. Há problemas no governo dela? Sim, 
tem! Mas tem problemas do governo passado. Dessa empresa, tem 
parcela dela? Tem, mas tem do governo passado. Agora vamos à caça as 
bruxas? Vamos ajudar e ver o problema do Amajari, São Luiz do Anauá, 
problemas do Bonfim que precisam ser resolvidos. Quero pedir a Vossa 
Excelência que nos ajude também, vamos nos dar as mãos e resolver 
os problemas do povo de Roraima, e depois vamos para as eleições de 
2018. Agora não interessa para nós, porque nem Vossa Excelência e nem 
eu somos candidatos a prefeito. Obrigado!
  O Senhor Deputado Marcelo Cabral continua - Agradeço 
o aparte do Deputado Gabriel. Presidente, ouvindo o Deputado falar 
do governo atual, vejo que o governo está uma maravilha, com uma 
educação boa, estradas boas, pontes boas. Quero discordar de Vossa 
Excelência. Da ponte que a Governadora fez no Ereu, foi emenda 
deste Deputado que vos fala, que foi feita e alocada no governo do 
Anchieta, e foi concluída sim, no governo da Suely. O recurso estava 
lá, ninguém pode mudar, todo mundo sabe disso. Agora é inaceitável, 
dizer que a ponte foi feita por ela. Foi feita pelo governo do Estado, 
com recursos nossos. Quero dizer, que há problemas da sociedade do 
interior para resolver. Não podemos ficar presos no governo passado, 
temos que resolver os problemas daqui para frente. A Governadora 
a qual vocês apoiam está com 16 meses no poder, com um terço do 
seu mandato. Quero perguntar para vocês: onde estão as estradas que 
ela prometeu? As pontes? A Energia? E para encerrar, Presidente, eu 
afirmo e digo: é um governo inoperante, é um governo inadequado 
para o Estado de Roraima, governo sem compromisso com o Estado, 
e digo mais, se ela, que é do Amajari, nasceu no Amajari, como nasci 
e esse povo que está aqui nasceu, não tem compromisso com aquele 
município, se fosse eu governador, onde nasci teria melhor energia, 
melhor educação, melhor estrada e teria melhores pontes. Mas assim 

chegar a essa situação. Mas, também, Deputado Marcelo, eu entendo o 
discurso de Vossa Excelência, compreendo, mas também não consigo 
me desprender da leitura política feita por Vossa Excelência. Eu já 
fiz discurso tão duro quanto Vossa Excelência, quando era oposição, 
é legítimo. Agora, também não dá para acharmos que essa questão 
também surgiu agora. A dívida herdada da CER deixada por outros 
governadores é fato, algo concreto. Nós aprovamos nesta Casa nada 
mais, nada menos, que 604 milhões de reais, mais de meio bilhão de 
reais que a população vai pagar pelos próximos 20 anos, inclusive os 
senhores do Amajari, para sanar a questão energética do Estado de 
uma vez por todas, inclusive, para federalizar a CER, coisa que não 
ocorreu, coisa que o presidente da CER foi aos meios de comunicações 
com um relatório, com uma auditoria, dizendo que houve desvio de 
recursos, o qual o ex-Governador Anchieta disse que era mentira, que 
o Presidente da CER está sendo leviano. E aí, quem está falando a 
verdade? Agora, a nossa responsabilidade é apurar. Esse dinheiro foi 
aplicado de fato? Por que não federalizou a CER como deveria, pois 
era para estar fora já? Esses 60 milhões que nós aprovamos para a CER 
não era para estar mais aqui, era tudo à custa do Governo Federal e 
nesses sessenta milhões estava lá a interiorização da energia também. 
Nós somos os responsáveis. Vamos assumir a nossa mea culpa. Estou 
propondo, Senhor Presidente, pedindo a Vossa Excelência, se for o 
caso, terça-feira, a abertura de uma CPI para sabermos o que de fato 
foi feito com esse empréstimo milionário da CER. Hoje foi o Amajari, 
amanhã poderá ser o Cantá, Alto Alegre. Quem está mentindo nessa 
história? Nós temos a responsabilidade, que é fiscalizar e apurar, 
assim como, Presidente, Deputado Marcelo, ocorreu no Parque dos 
Lavrados, que não servia nem para o Amajari, e Vossa Excelência 
defendeu com todo afinco. Quero mais uma vez parabenizar. Serra da 
Lua, Serra da Moça, e quem criou o Parque dos Lavrados não fomos 
nós. Nós resolvemos o problema, o governo atual resolveu o problema, 
expurgamos de uma vez por todas, assim como estamos resolvendo 
os problemas das terras de Roraima, Vereador do Trairão, que era 
para ter 229 e fizeram o que fizeram no ITERAIMA: imobiliária de 
terras que Vossa Excelência conhece muito bem essa história. Então, a 
Governadora assumiu o bônus e ônus e tem que resolver, assim como 
o Presidente da CER tem que resolver, assim como fomos eleitos 
para fiscalizar o Governo. Agora, não vamos dizer aqui que a nossa 
responsabilidade é só de 2014 para cá, o que ficou para trás não me 
interessa. Não podemos adotar esse discurso. Cabe a nós apurar, 2013, 
2014, seja qual for o ano. É dever desta Casa, esta Casa tem esse papel, 
Senhor Presidente. Além da CPI da CER, do empréstimo, quero pedir 
a Vossa Excelência que permita colocar como Presidente da Comissão 
Especial o Deputado Marcelo para acompanhar essa problemática do 
Amajari, de estarmos de manhã e a tarde no gabinete do Presidente da 
CER, Doutor Carramilo, buscando uma solução concreta. É isso que 
nós queremos. Posicionamento político, Vossa Excelência tem um, eu 
tenho outro, é natural, legítimo, mas somos aliados em vários momentos 
aqui nesta Casa, talvez no Amajari, ou seja, o que nós queremos é que 
essas pessoas que se deslocaram de longe para cá tenham uma resposta 
concreta. Se nessa Audiência Pública não tiver uma coisa permanente, 
eu queria propor uma Comissão Mista, formada por esta Casa, com os 
vereadores. Cabe a eles também cobrar para estarmos acompanhado, 
a partir de hoje, o desenrolar dos fatos, e só sossegarmos até o último 
bico de luz acender lá no Amajari, com uma energia de qualidade, 
em todas as vilas e sede. Deputado Marcelo, quero parabenizar Vossa 
Excelência, mais uma vez, pelo seu pronunciamento. Nós temos algo 
em comum, que é uma solução concreta desta questão imediata, que 
é a falta de energia e logo, em seguida, apurarmos o que houve com a 
CER. Quem está falando a verdade: o Presidente da CER ou o governo 
anterior? Para onde foi esse dinheiro? Faremos o que for preciso 
para, daqui para frente, esta Casa e cobrar soluções do governo para 
resolver, de maneira definitiva, a questão energética de nosso Estado. 
Obrigado!
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral continua - Obrigado, 
Deputado Sampaio, pelo seu aparte. Vejo sua preocupação com aquele 
município, onde Vossa Excelência teve bastante voto. É um município 
que acomoda todos os Deputados desta Casa, teve vários Deputados 
eleitos que tiveram votos lá. Sei que Vossa Excelência tem compromisso 
com aquele povo do Amajari. Sua preocupação é fundamental, e quando 
a gente ganha um mandato, a gente não olha para trás, temos que olhar 
para frente. Quando o governo ganhou a eleição em 2014, ele sabia que 
tinha ônus e bônus, sabia o que iria enfrentar. Não posso deixar e aceitar 
a base do governo dizer que o culpado é o governo anterior. Temos que 
esquecer. Depois que o povo elegeu democraticamente a Governadora 
deste Estado, a qual não apoiei e nem votei nela, é preciso parar de dizer 
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isso que eu falei anteriormente, arrumar as máquinas agora, levar 
a de São João para o Amajari e interligar o sistema Normandia à 
capital para que nós possamos disponibilizar dos grupos geradores 
que estão lá.
 Quero dizer aos Senhores aqui presentes que eu, como 
Presidente da CERR, estou assumindo a responsabilidade por isso. 
Não é a Governadora, não é a Assembleia, não é ninguém, sou eu como 
presidente da empresa. A empresa é uma sociedade de economia mista 
e é do Estado, não é do governo. Ela pertence ao Estado. Portanto, o 
Presidente da CERR é o responsável por isso. Eu sou o responsável por 
isso. Eu assumo a responsabilidade e trabalharei até o último momento 
para que possamos estabelecer a energia com qualidade lá no município 
de Amajari.
 Quero dizer que eu sou empregado de carreira da 
ELETROBRAS. Eu estou na CERR há um ano e dois meses conduzindo 
um processo de federalização. A qualquer hora sai a federalização, ou 
seja, nós teremos só uma empresa de distribuição de energia elétrica 
aqui, mas enquanto isso não acontece, nós temos que fazer a nossa parte, 
e o que depender de mim, trabalharei diuturnamente para que a gente 
possa resolver a situação.
 Agora, só respondendo sobre o que o Deputado Soldado 
Sampaio falou, de quem está mentindo, eu ou alguém, eu quero dizer 
que tenho cinquenta anos de serviço público no Estado de Roraima. 
Foram 15 no 6º Batalhão de Engenharia e 35 de CERR, ELETROBRAS, 
ELETRONORTE. Portanto, sou credenciado a não mentir. A minha vida 
aqui é pregressa, tranquila e limpa, sem nenhuma mancha, eu não minto. 
Eu tenho os fatos e levarei os fatos, como já levei inclusive ao Secretário 
da Infraestrutura falando dos dois problemas que aconteceram. Já estão 
com ele e vou levar também aos órgãos fiscalizadores, porque eu, como 
gestor da época, sou obrigado por lei, pela Constituição Federal, a fazer 
isso e farei. Muito obrigado!
  O Senhor Presidente Jalser Renier – Quero agradecer ao 
Doutor Carramilo e eu tomei a liberdade, doutor, pois já conheço a sua 
postura, sei do seu compromisso com a sua atividade, sei da sua lealdade 
com o seu trabalho. O senhor tem o reconhecimento desta Casa, e tenho 
certeza que também do Governo, porque senão o senhor não estaria 
onde está, pelo respeito e pela maneira como o senhor conduz a coisa 
pública. Nós sabemos das dificuldades por que passa o País e o Estado, 
e nenhum governo quer ver o seu Estado às escuras, com merenda 
ruim, quer ver o seu Estado sofrer. Isso é um fato. As dificuldades 
financeiras são emergentes e ultrapassam os limites das condições por 
que passam o País. Recentemente o próprio Ministro do Planejamento 
falou de um déficit de mais de um bilhão e seiscentos milhões de reais 
por que passa não só a Previdência, mas a economia brasileira. Isso é 
um reflexo do problema que acontece nos outros Estados e nos Estados 
pequenos, que acabam tendo uma receita corrente líquida baseada no 
seu orçamento, onde parte dessa receita estimada é de 85%, vem do 
Fundo de Participação Estadual. Nós sabemos também que o Estado só 
desenvolve quando a economia do Brasil cresce. Quando a economia do 
Brasil é afetada, a economia dos Estados também acaba sendo afetada.
 Mas precisamos sair daqui com uma posição clara em relação 
ao governo. Eu sei que o senhor deixou isso claro, porque o senhor 
assumiu e avocou a responsabilidade para a sua gestão e eu confio no 
seu potencial e confio na sua palavra. Por essa razão que eu tomei a 
liberdade de pedir a minha assessoria técnica que fizesse uma carta/
compromisso e a carta diz o seguinte:  “Eu, Antônio Carramilo Neto, 
Diretor/Presidente da Companhia Energética de Roraima –CERR, de 
posse das informações colhidas nesta Casa de leis, nesta manhã, assumo 
o compromisso de resolver as questões da energia elétrica do município 
do Amajari. 
 Esclareço, ainda, de tal forma poderá não acontecer se 
ocorrer motivo de força maior que impeça a sua realização o mais rápido 
possível.
 Então, eu gostaria que Vossa Excelência se comprometesse, 
não só comigo, mas com a população, com os vereadores e o povo 
daquele município, assinando esse protocolo, que é um protocolo que 
afirma a sua responsabilidade em resolver o problema ontem, para que 
o município de Amajari saia daqui e tenha um final de semana diferente, 
com luzes acesas e a população servida pelo que veio fazer aqui nesta 
Casa.
 Está aqui o protocolo, e gostaria que Vossa Excelência 
assinasse, os outros vereadores, bem como o Tuxaua da comunidade e 
os Deputados Estaduais também como ad hoc nessa posição, e aí sim, 
nós teremos uma posição clara do governo, do senhor, das ações. É 
simplesmente um protocolo de afirmação de que o governo, realmente, 
está preocupado e irá solucionar esse problema.

ela faz, porque lá ela faz tudo ao contrário. Onde ela nasceu tudo é 
pior, tudo é mais difícil. Mas aqui, nesta Casa, tem um Deputado que 
vai cobrar dessa governadora onde precisa investir o seu dinheiro. 
Muito obrigado e bom-dia a todos.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Antes de passar a 
palavra ao Senhor Carramilo, não quero aqui, na condição de Presidente 
desta Casa, buscar nenhum atrito nem com a base e nem com a oposição. 
Não é minha intenção fazê-lo, porque a intenção das pessoas que vieram 
de longe, moradores que vieram do município do Amajari, foi pura e 
simplesmente ter os seus direitos restabelecidos, que é sua energia. Não 
quero me ater aqui na política partidária de quem é o culpado, e quem 
é o inocente. As dívidas existem não só nesta gestão, como também 
nas anteriores, eu tenho conhecimento disso. O que nós precisamos é 
resolver o problema. Existe um problema, e o problema não é em São 
Luiz do Anauá, o problema é no município do Amajari. Uma agonia de 
cada vez. Hoje quem está aqui são os companheiros do município do 
Amajari que clamam e pedem pela solução de um problema que precisa 
ser resolvido.
 Vou passar a palavra ao doutor Carramilo, e já deixo meus 
agradecimentos por Vossa Excelência ter recebido, com a evangélica 
paciência da sabedoria e da virtude, essas críticas que são críticas 
construtivas, algumas mais fortes, mas no sentido de moralizar 
a democracia do nosso Estado, do nosso País. Eu tenho certeza que 
o Senhor, que é um homem que tem um alcance de respeitabilidade 
naquela instituição, por ser um decano daquele lugar, por conhecer 
na íntegra os problemas existentes no nosso Estado, nessa questão da 
energia elétrica, haverá de buscar uma solução pacífica de modo que 
resolva essa questão.
 O problema é muito simples, é pagar a empresa e acender as 
luzes do município do Amajarai. Não tem outro discurso, não tem outra 
solução, é o governo pagar e o Município de Amajari receber a energia 
de volta.
 A palavra está com Vossa Excelência.
 O Senhor Deputado Naldo da Loteria pede Questão de 
Ordem – Requeiro a prorrogação da Sessão pelo tempo necessário para 
que a gente possa prosseguir com esta Audiência.
 O Senhor Presidente Jalser Renier- Baseado no Regimento 
Interno desta Casa, acato o pedido de Vossa Excelência.
 O Senhor Presidente da CERR, Antônio Pereira Carramilo 
Neto – Boa-tarde! Quero cumprimentar o Deputado Jalser Renier por 
essa iniciativa de ter acolhido esta reunião. Quero também cumprimentar 
o Deputado Brito Bezerra, em nome do qual estendo a todos os demais 
Deputados. Nosso Prefeito de Amajari.
 Quero fazer um discurso bem singelo. Quero responder aqui 
o que foi dito pelo Deputado Soldado Sampaio e também ratificado pelo 
Presidente da Assembleia.
 O que nós temos que fazer para solucionar os problemas 
de Amajari? Como sabem, Amajari é térmica. É um contrato de 
térmica que nós temos lá através de uma locadora que é a ROVEMA 
de Rondônia. Temos contrato com essa empresa desde 2001. Em 
2001, essa empresa chegou aqui para acudir o município de São 
João da Baliza e até hoje ainda tem grupo gerador lá que nós vamos, 
inclusive é uma das soluções, transferir um deles para o Amajari 
para solucionar o problema imediato. Nós temos em Amajari hoje 
trabalhando essa empresa ROVEMA. Já recuperaram um grupo 
gerador e o outro grupo que também que tem lá, foi recuperado. 
Ontem à noite entraram os dois grupos geradores, acabou o problema 
de racionamento. Ontem, logo em seguida, deu um problema 
com a outra máquina que eles estão recuperando agora. Esse é o 
imediatismo que nós temos que falar. Agora, segunda-feira, já 
estaremos transportando, de São João da Baliza para o Amajari, 
mais um grupo gerador, que é dessa empresa também, para que essa 
unidade fique disponível para ser usada na hora que for necessário. 
Um pouco mais lá, é a nossa interligação do sistema Boa Vista com o 
sistema Normandia. Estamos fazendo testes de linhas para interligar 
o município de Normandia com Boa Vista. Isso vai fazer com que as 
máquinas que estão em Normandia, que também são dessa locadora, 
possam ser deslocadas para Amajari, e aí teremos uma situação bem 
melhor do que estamos tendo agora. Essa é a situação em curto prazo. 
Em longo prazo, para o Amajari, temos a linha 34 e meio, que vai do 
Sucuba até a Vila Brasil. Esta linha está sendo projetada na Secretaria 
de Infraestrutura. Ela vai levar ainda até o final do ano para ser 
construída. O dinheiro já existe, é um convênio com a SUFRAMA. 
Então, essa linha é a solução, vai interligar o sistema Amajari com 
o sistema Guri através da ELETROBRAS. É uma solução, mas vai 
levar ainda até o final do ano. Imediatamente nós temos que fazer 
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por instituições de educação infantil, ensino básico e médio, públicas 
ou privadas, com ou sem fins lucrativos, e dá outras providências.
Projeto de Lei  N° 013/2016
Autoria: Deputado Evangelista Siqueira 
Ementa: “Promover a nomeação da escola Estadual do residencial Vila 
Jardim, localizada no bairro Cidade Satélite, município de Boa Vista, 
Roraima”.
Projeto de Lei  N° 008/2016
Autoria: Governamental.
Ementa: “Autoriza o Poder Executivo a doar à Universidade Estadual 
de Roraima-UERR, os imóveis que especifica”.

Jorge Everton
Presidente da Comissão

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E SAÚDE,

REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DE 2016.
Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às doze 
horas e dez minutos, no Plenário Deputada Noêmia Bastos Amazonas, 
desta Casa Legislativa, sito à Praça do Centro Cívico, 202, realizou-
se, Extraordinariamente, a reunião da Comissão de Educação, 
Cultura, Desportos e Saúde, sob a Presidência da Senhora Deputada 
Lenir Rodrigues, Presidente desta Comissão. Presentes os Senhores 
Deputados, Membros titulares, Evangelista Siqueira, Mecias de Jesus e  
Masamy Eda; ausente o Senhor Deputado Francisco Mozart. Abertura: 
Havendo “quórum” regimental, a Senhora Presidente, ao declarar 
aberta a reunião, solicitou à secretária desta Comissão proceder à 
leitura da Ata da reunião anterior.  A requerimento verbal do Senhor 
Deputado Masamy Eda, foi dispensada a leitura da Ata, tendo em vista 
a distribuição de cópias, com antecedência, a todos os Membros da 
Comissão para conhecimento do seu teor. Colocada em discussão e, 
não havendo nenhuma retificação por parte dos Membros, submeteu-a 
à votação, sendo aprovada pelos Senhores Membros presentes na 
Reunião. Expediente: A Senhora Presidente constatou na mesa dos 
trabalhos Ofício nº 118/16, do Conselho Regional de Enfermagem-
COREN, encaminhado ao Vice-Presidente desta Comissão, solicitando 
Audiência Pública para tratar sobre o ensino a distancia de enfermagem 
que é inadequada para formação de técnicos e praticas dos  enfermeiros 
e técnico de enfermagem que lidam diretamente com a vida humana,  
no dia 13 de maio por ser a semana Nacional da Enfermagem. A 
Senhora presidente disse que sempre as audiências da Comissão 
devem ser agendadas em horário oposto às sessões Plenárias pra que os 
Deputados e Deputadas não se sintam obrigados a participarem de uma 
audiência que não tenham afinidade com o tema. Continuando sugeriu 
que a audiência fosse realizada no dia 13 de maio às 9h, por se tratar 
da semana da enfermagem e estaria presente o Presidente Conselho 
Federal de Enfermagem-COFEN. Colocado em discussão, O Senhor 
Deputado Evangelista Siqueira, ao discutir a sugestão complementou 
dizendo que a solicitação do COREN, foi para ser realizada no dia 
13 de maio às 9h. , quando estaria presente uma comissão Federal do 
COFEN, por essa razão solicitaram que fosse nessa data e horário. Após 
as discussões, a Senhora Presidente colocou a sugestão em votação, 
sendo aprovado pelos membros presentes na Comissão, solicitou 
à assessoria da Comissão para tomar as devidas providências para 
realização da audiência pública. Continuando informou aos Membros 
da Comissão que constava para discussão a solicitação do Senhor 
Tarssio de Andrade Sedim, requerendo cópia da Ata da Audiência 
Publica, realizada no dia 13 de abril do corrente, para a apresentação 
do 2º e 3º Relatório Quadrimestral de Gestão do Exercício de 2015 
pelo Secretario de Estado da Saúde-SESAU. Colocado em discussão, 
a solicitação, o Senhor Deputado Mecias de Jesus observou não 
constavam os dados pessoais, endereço  nem o motivo pelo qual estava 
fazendo a solicitação. Após amplas discussões, e após ouvir a Comissão 
foi decidido oficializar ao interessado para que o mesmo fizesse uma 
exposição de motivos e informar os dados pessoais  para obtenção da 
cópia da  Ata, tendo em vista que à Assembleia  Legislativa oportunizou 
a toda população  assistir a Audiência  Pública.  Ordem do Dia: Não 
houve. Encerramento: A Senhora Presidente reforçou a informação de 
que em outro momento agendariam as visitas aos Municípios. E, não 
havendo mais nada a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou 
encerrada a reunião às doze horas e dezesseis minutos. E, para constar, 
eu, Valnéia da Silva Gutierre, Secretária, lavrei a presente Ata, que, após 
lida e aprovada, será assinada pela Senhora Presidente e encaminhada 
à publicação. 

Deputada Lenir Rodrigues
Presidente da Comissão

 O Senhor Deputado Soldado Sampaio pede Questão de 
Ordem – Nessa linha, eu quero retirar a minha proposição de criar uma 
Comissão Especial. É algo bem mais concreto essa carta/compromisso 
assinada pelo Presidente Carramilo.
 Presidente Carramilo, eu confio no seu trabalho, sei da sua 
história, sei que o senhor é um homem que não mente.
 O Senhor Presidente Jalser Renier– Acatada a sua posição, 
Deputado Sampaio, portanto, assinando o Doutor Carramilo, Presidente 
da CERR, o compromisso de resolver o problema da linha de energia 
elétrica do município de Amajari, ontem. Esse é o compromisso dele.
 Assina o Deputado Marcelo Cabral e segue com os 
vereadores, o prefeito e o Secretário Naldo.
 Essa carta de intenção será apresentada nas redes sociais da 
Assembleia Legislativa, na TV Assembleia e também apresentada na 
imprensa escrita, falada e televisada.
 Diante do fato, diante das considerações apresentados 
pelo Presidente da CERR, entendo que esse problema é pacificado, 
solucionado e resolvido.
 Muito obrigado, Doutor Carramilo, pela sua posição, pela 
maneira como senhor conduz a coisa pública.
 Agradeço aos representantes do município do Amajari, 
a população de um modo geral, aos deputados que fizeram o aparte. 
Vivemos num Estado democrático e de direito. Não podemos somente 
criticar, precisamos convergir porque é a convergência que faz com que 
tenhamos boas alianças e o povo seja vitorioso.
 Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a Sessão, 
convocando outra para o dia 24, à hora regimental.
 Registraram a presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Angela A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chicão 
da Silveira, Chico Guerra, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, 
Gabriel Picanço, George Melo, Izaías Maia, Jalser Renier, Jânio 
Xingú, Jorge Everton, Marcelo Cabral, Mecias de Jesus, Naldo da 
Loteria, Soldado Sampaio e Zé Galeto.
Ata Sucinta Aprovada em: 24/05/2016

DAS COMISSÕES
SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES 
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
COMISSÃO ESPECIAL EXTERNA CRIADA NOS TERMOS DA 
RESOLUÇÃO Nº 049/15.

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/16
 Convocamos os Senhores Parlamentares, Membros desta 
Comissão Especial Externa: Brito Bezerra, Vice-Presidente; Angela 
Águida Portella, Relatora; Soldado Sampaio e Zé Galeto, Membros, 
para reunião extraordinária desta Comissão, que ocorrerá no dia 
15/06/16, as 15h., na Sala de Reuniões nos altos do Plenário Deputada 
Noêmia Basto Amazonas, para arguição do Senhor Vicente de Paula 
Vasconcelos Barreto, indicado pelo Chefe do Poder Executivo, para 
exercer o cargo de Presidente da Agência de Defesa Agropecuária de 
Roraima – ADERR, conforme Mensagem Governamental nº 048, de 21 
de outubro de 2015.

Sala das Sessões, 14 de junho de 2016
Marcelo Cabral

Presidente da Comissão

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

Em 14/06/2016
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2016

Convocamos os Senhores Deputados que compõem esta 
Comissão: Soldado Sampaio, Coronel Chagas, Odilon Filho e 
Valdenir Ferreira, para reunião Extraordinária desta Comissão, no 
dia 15 de junho após Sessão Plenária, na Sala de Reuniões nos altos 
do Plenário Deputada Noêmia Bastos Amazonas deste Poder, para 
apreciação e deliberação de Proposições Constantes na Ordem do dia. 
Projeto de Lei N° 069/2015
Autoria: Deputado Francisco Mozart. 
Ementa: Institui o Programa casas da Solidariedade.
Projeto de Lei N° 063/2013
Autoria: Deputado Jalser Renier.
Ementa: Dispõe sobre o desenvolvimento de política “antibullying” 


