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ATOS ADMINISTRATIVOS
DIRETORIA DE GESÃO DE PESSOAS - RESOLUÇÕES

E R R A T A 
 RETIFICAMOS, na seção ATOS ADMINISTRATIVOS, publicado 
no Diário da Assembleia, Edição nº 1910 de 01/10/2014, referente ao Cargo 
Comissionado da servidora Lilian Claudia Patriota Prado, devido à incorreção, a 
ser sanada Onde Ler: “Assessor Parlamentar AP-III”, Leia-se “Consultor Jurídico”. 

Palácio Antônio Martins, 02 de outubro de 2014.
BENVINDA THOMÉ AVELINO

 Diretora de Gestão de Pessoas

RESOLUÇÕES DE AFASTAMENTOS
R E S O L U Ç Ã O Nº 614/2014

 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, no 
uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com a Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento da servidora LUCIARA 
OLIVEIRA LIMA, Matrícula 11287 para viajar com destino ao município 
de Rorainópolis, no dia 01.10.2014, com a finalidade de tratar de assuntos 
inerentes às suas atividades funcionais, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 01 de outubro de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 615/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, no 
uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com a Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento da servidora MARIA NÚBIA 
BEZERRA, Matrícula 10916 para viajar com destino a cidade de Manaus-
AM, no período de 07.10 a 16.10.2014, com a finalidade de tratar de assuntos 
inerentes às suas atividades funcionais, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 02 de outubro de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

Atos Administrativos
Errata à Resolução nº 269/2014-DGP
Resoluções de Afastamentos nº 614 e 615/2014
Atas Plenário
Ata da 2335ª Sessão Ordinária - Íntegra
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As matérias publicadas no Diário Oficial da Assembleia Legislativa 
deverão ser entregues à Gerência de Documentação Geral através 
de meio magnético, em formato .doc, com cópia do documento, de 
segunda a sexta-feira até às 15:30h

É de responsabilidade de cada setor, gerência, secretaria e dos órgãos 
da Fundação Rio Branco de Educação, Rádio e Televisão as correções 
ou revisões das matérias por eles produzidas, bem como, o envio de 
documentos em tempo hábil para publicação.M
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ELÂNDIA GOMES ARAÚJO
Gerente de Documentação Geral

CHRISTIAN DELLA PACE FERREIRA
Diagramação

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2335ª SESSÃO, EM 16 DE SETEMBRO DE 2014.

48º PERÍODO LEGISLATIVO DA 6ª LEGISLATURA.
=   ORDINÁRIA   =

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS.
(Em exercício)

 Às nove horas do dia dezesseis de setembro de dois mil e quatorze, 
no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima trecentésima 
trigésima quinta Sessão Ordinária do quadragésimo oitavo período legislativo 
da sexta legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) - Convido o Senhor 
Deputado Flamarion Portela para atuar como Primeiro Secretário Ad hoc.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário proceder à verificação de 
quórum.
 O Senhor Primeiro Secretário (Flamarion Portela) – Senhor 
Presidente, não há quórum para a abertura dos trabalhos.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Suspendo a Sessão 
pelo prazo regimental de dez minutos.
 Reaberta a Sessão.
 O Senhor Presidente Deputado (Chicão da Silveira) - Convido 
os Senhores Deputados Joaquim Ruiz e Remídio Monai para atuarem como 
Primeiro Secretário e Segundo Secretário Ad hoc, respectivamente.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário proceder à verificação de 
quórum.
 O Senhor Primeiro Secretário (Joaquim Ruiz) – Senhor 
Presidente, há quórum para a abertura dos trabalhos.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) - 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 (Remídio Monai) – Lida a Ata.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior.
 Não havendo nenhum dos Senhores Deputados que queira discutí-
la, coloco-a em votação. A votação será simbólica. Os Deputados que forem 
favoráveis, permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à leitura do 
Expediente.
 O Senhor Primeiro Secretário (Joaquim Ruiz) – O Expediente 
consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS:
 Memorando n° 019/2014, de 02/09/2014, do Deputado Remídio 
Monai, justificando sua ausência na sessão plenária do dia 02/09/2014.
 Memorando n° 036/2014, de 02/09/2014, da Deputada Ângela 
Àguida Portella, justificando sua ausência na sessão plenária do dia 
02/09/2014.
 Memorando n° 045/2014, de 01/09/2014, do Deputado Gabriel 
Picanço, justificando sua ausência na sessão plenária do dia 02/09/2014.
 Memorando n° 034/2014, de 01/09/2014, do Deputado Jean Frank, 
Justificando sua ausência na sessão plenária do dia 26/08/2014.
 Memorando n° 075/2014, de 08/09/2014, do Deputado Mecias 
de Jesus, justificando sua ausência na sessão plenária do dia 02/09/2014.
 Memorando n°076/2014, de 08/09/2014, do Deputado Mecias 
de Jesus, justificando sua ausência na sessão plenária do dia 09/09/2014.
 Memorando n° 037/2014, de 10/09/2014, da Deputada Angela 
Aguida Portella, justificando sua ausência na sessão plenária do dia 
09/09/2014.
 Ofício n° 008/2014, de 10/09/2014, do Deputado Naldo da 
Loteria, justificando sua ausência na sessão plenária do dia 09/09/2014.
 Memorando n°046/2014, de 09/09/2014, do Deputado Gabriel 
Picanço, justificando sua ausência na sessão plenária do dia 09/09/2014.
 Proposta de Emenda à Constituição s/n°/2014, que dá nova 
redação ao art. 101 e acresce o art. 101-A à Constituição do Estado de 
Roraima.
 RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO:
 Mensagem Governamental n° 53/2014, de 10/09/2014, do 
Governador do Estado de Roraima, encaminhando para a elevada deliberação, 
o Projeto de Lei que “Dispõe sobre a reposição florestal no Estado de 
Roraima, e dá outras providências”.
 Mensagem Governamental n° 54/2014, de 10/09/2014, do 
Governador do Estado de Roraima, encaminhando para à elevada deliberação, 
o Projeto de Lei que “Dispõe sobre procedimentos técnicos para elaboração, 
apresentação, execução e avaliação técnica do Plano de Manejo Florestal 
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Sustentável-PMFS, nas florestas nativas e formações sucessoras, no Estado 
de Roraima, e dá outras providências”.
 DIVERSOS:
 Ofício n°155/2014, de 09/09/2014, do Ministério Público 
de Roraima, encaminhando o Anteprojeto de Lei que dispõe acerca de 
alterações na Lei Complementar n°003/94, que dispõe sobre a Lei Orgânica 
do Ministério Público do Estado de Roraima.
 Ofício n°03/2014, de 02/09/2014, da Ordem dos Advogados do 
Brasil, informando o interesse em participar de audiências públicas realizadas 
por esta Casa, referente à saúde pública de Roraima.
 Ofício n°193/2014, de 28/08/2014, da Procuradoria Geral do 
Estado, encaminhando, para conhecimento, cópia anexa do pedido de 
desistência com solicitação de extinção da ADI n°5006, em curso no Supremo 
Tribunal Federal, devido à perda superveniente do objeto, tendo em vista a 
aprovação da nova Lei de Terras do Estado de Roraima.
 Comunicado n° AL155663/2014 à AL155691/2014, de 
02/08/2014, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 
informando a liberação de recursos financeiros destinado a garantir a 
execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
 Ofício n° 4789, de 26/09/2014, da Câmara Municipal de Marília, 
encaminhando cópia da propositura aprovada por esta Casa de Leis, na Sessão 
do dia 25/08/2014.
 Ofício Circular n°036/2014, de 25/08/2014, da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, encaminhando, em anexo, 05 
exemplares da Cartilha Eleitoral – Eleições Gerais de 2014.
 Ofício Circular n°09/2014, de 01/09/2014, do Senado Federal, 
encaminhando para divulgação do produto Solução web junto aos Presidentes 
de Câmaras Municipais.
 Comunidade n° AL155687/2014, de 08/09/2014, do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de 
recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação.
 -Comunicado n° AL155678/2014, de 28/09/2014, do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de 
recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – Solicito ao Senhor 
Primeiro Secretário que proceda à chamada dos Oradores inscritos para o 
Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro Secretário (Joaquim Ruiz) procede à 
chamada.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Senhor Presidente, Senhoras 
e Senhores Deputados aqui presentes, senhoras e senhores presentes em nossa 
galeria, bom-dia. Quero fazer um apelo aos nossos colegas Parlamentares 
que estão em seus gabinetes, que estão na Casa, para que compareçam a esta 
Sessão, pois existem matérias importantes a serem votadas. Inclusive, dois 
vetos do Governo do Estado, estão na pauta de hoje e precisam ser votados 
para que possamos dar continuidade a outros dois projetos que estão aqui, na 
Sessão de hoje, de relevância fundamental para o Ministério Público do nosso 
Estado. Há um clamor dos servidores do Ministério Público para que a gente 
vote esses dois projetos de interesse dos servidores e do Ministério Público 
do nosso Estado, mas, os dois vetos estão trancando nossa pauta e precisam 
ser votados. Nós precisamos encontrar uma solução para que possamos 
aproveitar, quando houver quórum suficiente, para limpar nossa pauta nesta 
Casa Legislativa. Estamos praticamente há três semanas da eleição, Senhor 
Presidente, e dificilmente daqui para a frente iremos conseguir quórum 
qualificado para votação. Hoje, temos treze Deputados presentes e se mais 
dois Deputados comparecerem a nossa Sessão, será possível votarmos todos 
os projetos que constam na pauta, pois acredito que daqui para a frente, até 
o dia cinco de outubro, teremos imensa dificuldade em votar os projetos que 
estão na pauta e aí, continuam sendo prejudicados os servidores do Ministério 
Público do Estado. É por isso que faço esse apelo ao bom senso dos colegas 
para que a gente aproveite hoje, que há quórum na Assembleia, para que 
possamos resolver essas pendências que se arrastam aqui por mais de seis 
Sessões, Senhor Presidente, sem darmos uma resposta à sociedade e ao povo 
de Roraima. A imprensa vem nos cobrando incessantemente explicações 
sobre esta situação de não haver quorum qualificado em todas as sessões desta 
Casa. Mas, vários parlamentares estão aqui, como eu, marcando presença, 
cobrando resultados para que possamos tocar o Poder Legislativo, até pelo 
menos até o dia cinco de outubro. Obrigado. 
 O Senhor Presidente Deputado (Chicão da Silveira) – Quero 
reforçar o pedido do Deputado Joaquim Ruiz, pois temos várias matérias que 
precisam ser votadas. Por isso, peço aos senhores Deputados que se encontram 
na sala Vip, em seus gabinetes, que venham para o Plenário participar da 
Sessão.

 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – Não havendo mais 
Oradores inscritos, passaremos para a Ordem do Dia. 
 Discussão e votação, em turno único: Mensagem Governamental 
nº 049, de 25 de junho de 2014, de veto total ao Projeto de Lei nº 068/2013 
que “Dispõe sobre a proibição de mascarados em manifestações pacíficas, 
e dá outras providências”.
 Mensagem Governamental nº 051, de 08 de agosto de 2014, de 
veto parcial ao Projeto de Lei nº 026/2014 que “Dispõe sobre as diretrizes 
orçamentárias para o exercício de 2015, e dá outras providências”.
 Projeto de Lei nº 044/14, que “Concede Abono Pecuniário 
Temporário aos servidores efetivos do Tribunal de Justiça do Estado de 
Roraima, no período de julho a dezembro de 2014”; de autoria do Tribunal 
de Justiça.
 Projeto de Lei nº 045/14, que “Altera dispositivos da Lei nº 153, 
de 01 de outubro de 1996, e suas alterações, que dispõe sobre os vencimentos 
dos servidores efetivos do Ministério Público do Estado de Roraima, e dá 
outras providências.”; de autoria Ministério Público.
 Projeto de Lei nº 046/14, que “Reajusta em 4,5% (quatro vírgula 
cinco por cento) os valores constantes dos anexos I a II 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”; de autoria 
Ministério Público.
 Projeto de Decreto Legislativo nº 004/14, que “aprova o nome do 
Senhor Edgilson Dantas Santos, indicado para exercer o cargo de Diretor-
Presidente do DETRAN”.
 Projeto de Decreto Legislativo nº 008/14, que “Aprova o nome 
da professora Antonia Vieira dos santos, indicada para exercer o cargo de 
Reitora da Fundação UNIVIRR”.
 Projeto de Decreto Legislativo nº 009/14, que aprova o nome do 
Senhor Haroldo Eurico Amoras dos Santos, indicado para exercer o cargo 
de Presidente do Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima – 
ITERAIMA.
 Projeto de Decreto Legislativo nº 010/14, que “aprova o nome 
do Senhor Carlos Vinicius Raposo Machado Costa, indicado para exercer o 
Cargo de presidente do IPER”.
 Projeto de Decreto Legislativo nº 011/14, que “aprova o nome 
do Senhor Ramiro José Teixeira e Silva, indicado para exercer o Cargo de 
Presidente do IPEM”.
 Proposta de Moção de Pesar nº 019/2014 aos familiares da 
Senhora Vitalina da Silva Sales, de autoria do Deputado Chicão da Silveira.
 Discussão e votação, em primeiro turno: do Projeto de Lei 
Complementar n° 008/14, “Alterando Dispositivos da Lei Complementar 
nº 130, de 21 de dezembro de 2007, que Institui as Regiões Metropolitanas 
no Estado de Roraima”, de autoria governamental.
 Projeto de Lei Complementar nº 011/14, que “Dispõe sobre nova 
Redação de artigo da Lei Complementar Estadual nº 221/14 – Código de 
Organização Judiciária do Estado de Roraima – COJERR, de autoria do 
Tribunal de Justiça.
 Discussão e votação, em segundo turno: Proposta de Emenda 
à Constituição nº 008/2013 que “Acresce o artigo 27-A e §§ 1º e 2º ao 
texto da Constituição do Estado de Roraima”, (carga horária de trabalho ao 
acompanhante de pessoas com necessidades especiais ou idosos), de autoria 
do Deputado Chico Guerra e de vários Deputados.
 Suspendo a Sessão por quinze minutos para que os senhores 
Deputados que se encontram na Casa dirijam-se ao Plenário para deliberação 
das matérias constantes na pauta da Ordem do Dia. 
 Reaberta a Sessão.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – Solicito ao Senhor 
Primeiro Secretário que proceda à verificação de quórum regimental.
 O Senhor Primeiro Secretário (Joaquim Ruiz) – Senhor Presidente, 
não há quórum para deliberação da pauta da Ordem do Dia.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – Não havendo quórum 
para deliberação das matérias, transfiro a pauta da Ordem do Dia para a 
próxima Sessão.
 Passaremos agora para as Explicações Pessoais.
 O Senhor Deputado Dhiego Coelho – Senhor Presidente, Senhoras 
e Senhores Deputados. 
 Uso de Explicações Pessoais, para informar que saiu hoje no 
Jornal Folha, na Parabólica, matéria dizendo que está marcada para hoje 
mais uma tentativa da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de realização 
de Sessão Ordinária, pois faz algumas semanas que os Deputados não se 
reúnem, embora venham recebendo integralmente seus salários. Desde a 
volta do recesso, apenas três Parlamentares se fizeram presentes: Deputados 
Flamarion Portela, Aurelina Medeiros e Chicão da Silveira, os demais 
aparecem somente de vez enquanto. Entre os sempre ausentes estão Rodrigo 
Jucá e Diego Coelho.
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 Conversei com o Dono da Folha de Boa Vista, Gétúlio Cruz, 
com sua representante, a jornalista  Elissan Paula, que se encontra aqui no 
Plenário, e vou entregar a lista da freqüência da Assembleia Legislativa 
neste período eleitoral porque estão questionando os sempre ausentes. Posso 
dizer que nesses noventa dias de campanha, eu estive presente em 99% das 
Sessões, apenas faltei a uma Sessão. Nem aluno de faculdade, aluno de 
creche, do ensino fundamental consegue ficar 90 dias sem faltar apenas uma 
fez. Quero deixar registrado, porque hoje fui cobrado pelos meus amigos 
e eleitores que nos colocam aqui, na Assembleia, que a gente trabalha para 
representar o povo de Roraima. E comecei a receber ligações me chamando 
de gazeteiro. Quero aqui dizer que não sou gazeteiro, estou cumprindo com 
meu papel de Deputado Estadual. Mas temos que prestar muita atenção na 
hora que formos fazer comentários para não gerarmos nenhuma inverdade 
e, principalmente, no período eleitoral, pois só faltam dezenove dias para 
as eleições. Então, Elissam Paula, vou entregar aqui para você, já falei com 
o Getúlio Cruz e ele vai passar para o editor, para fazer uma justificativa 
que venha desvincular o meu nome desta matéria que saiu na parabólica do 
jornal de hoje. Obrigado.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Senhor Presidente, quero 
novamente, em Explicações Pessoais, fazer um apelo aos colegas Deputados 
sobre a nossa responsabilidade com o nosso povo e esta Casa Legislativa. 
São seis Sessões consecutivas que não há quorum na Casa e temos matérias 
de suma importância, dois vetos governamentais, dois projetos do Ministério 
Público, bem como outros projetos de suma importância para nosso Estado. 
Essa questão gera uma imagem extremamente negativa de nós, Parlamentares, 
junto à sociedade, e ao povo do nosso Estado. Nós estamos praticamente em 
cima de uma eleição e, dificilmente, depois do dia cinco vamos ter quórum 
qualificado, Deputada Aurelina, porque numa eleição normal como essa, seis 
Deputados já não são candidatos, dificilmente nós teremos quórum. Temos o 
orçamento do Estado para votar depois do dia 05, a nossa responsabilidade é 
muito grande. Faço esse apelo aos colegas para que a gente assuma p nosso 
compromisso antes das eleições e possamos votar essas matérias de suma 
importância  para nosso Estado. Obrigado.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Senhor Presidente, 
gostaria que, no término da Sessão, fosse citado e constasse em Ata o nome 
dos Deputados que estão em Plenário, porque assinamos o mapa do painel, 
onde tem constado uma quantidade maior de Deputados. Esse não é o caso 
do Deputado Diego, semana passada o Deputado estava aqui. Por exemplo, 
no mapa do painel consta a presença de Deputados que não estão no Plenário, 
eles estão vindos registram a presença, mas não comparecem à Sessão. Então, 
gostaria que constasse em Ata o nome de quem realmente está presente na 
Sessão. Obrigada.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – Atendo ao pedido da 
Excelentíssima Deputada. Solicito à Assessoria que tome as providências.
 O Senhor Deputado Flamarion Portela – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de endossar o que disse a Deputada 
Aurelina, o que não quer dizer que o Deputado, ao registrar presença 
no painel, deva ter a presença consignada em Ata. Na minha leitura é 
regimental. E, nós deveríamos consignar a presença em Ata após a votação, 
a qual marca efetivamente a presença do Deputado. Ele está no painel e, 
consequentemente, não garantindo quorum para votação, pois deveria estar 

registrado como presente, mostrando que está na Casa, no seu gabinete, 
no gabinete de um colega ou em qualquer outro lugar. Agora, a presença 
só é efetiva, consolidada, registrada, após a Ordem do Dia, ou seja, quem 
votou favorável ou contra. Hoje temos 13 Deputados, consequentemente 
há quórum para deliberação, a maioria dos Deputados está presente, mas 
quando nós contamos aqui em plenário, não tem os 13. A Deputada Aurelina 
tem a mais absoluta razão, consequentemente quem não estiver presente até 
o fechamento, não deveria ser consignado em Ata porque sua presença é 
fictícia.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas – Quero ratificar o que foi 
falado pelos Senhores Deputados com relação à presença. Temos matérias 
importantes para serem votadas, temos dois vetos governamentais que 
estão trancando a pauta, temos assuntos de interesse de outros Poderes que 
precisamos debater e isso não está ocorrendo por conta da ausência dos 
Deputados. Entendemos que estamos em período de campanha, os Deputados 
estão nas suas bases, mas foi definido apenas um dia da semana para que 
pudéssemos nos reunir e discutir os interesses da sociedade. Com relação à 
fala do Deputado Diego, fiquei preocupado, porque tenho certeza absoluta 
que sou, se não o primeiro, o segundo Deputado mais assíduo às Sessões 
desta Casa. Eu pediria a Folha que fizesse uma matéria, um levantamento 
dos últimos dois anos para ver os Deputados que estão trabalhando, porque é 
aqui, nesta Casa, que se discuti o que está acontecendo. Claro que temos que 
ir nas bases ver o que esta acontecendo, o que a sociedade está precisando, 
mas se ele o Deputado vier para a Sessão, não poderá dar sua opinião, não vai 
conseguir trazer os anseios do segmento que representa. A FOLHA poderia 
fazer esse levantamento e fazer uma matéria, até para ajudar a sociedade a 
decidir quais os parlamentares que estão trabalhando, estão sendo assíduos 
e estão representando os anseios da sociedade.
 O Senhor Deputado Flamarion Portela – Endossando o que disse 
o Senhor Coronel Chagas, eu requeiro a Vossa Excelência que determine 
à Assessoria do parlamento que nos forneça, na próxima terça-feira, todo 
o cronograma de presença dos últimos três anos, atendendo ao pedido do 
Coronel Chagas, para ser divulgado à sociedade e ficarmos sabendo quem 
efetivamente esta trabalhando. Se aqui fosse uma escola, muitos Deputados 
estariam reprovados por falta. Então, requeiro a Vossa Excelência que faça 
essa determinação para que na próxima semana, nos forneçam a lista de 
presença dos os últimos três anos.
 O Senhor Presidente, (Chicão da Silveira) – Solicito à Assessoria 
que adote as providências. Deputado Flamarion, gostaria de cumprimentar 
Vossa Excelência, pois mesmo sufocado, correndo atrás da nossa reeleição, 
os caras querendo cortar nosso pescoço, a frequência de Vossa Excelência tem 
sido constante,bem como a do Coronel Chagas também. Quero cumprimentar 
todos nossos colegas.
 E, não havendo mais nada a tratar,  dou por encerrada a Sessão, 
convocando outra para o dia 23 de setembro, à hora regimental. 
 Registraram a presença no painel, os Senhores Deputados: 
Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chicão da Silveira, Chico Guerra, 
Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Erci de Moraes, Flamarion Portela, 
George Melo, Jânio Xingú, Jean Frank, Joaquim Ruiz, Marcelo Cabral, 
Marcelo Natanael, Naldo da Loteria, Soldado Sampaio e Zé Reinaldo.
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