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ATOS ADMINISTRATIVOS
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 345/2014-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

RESOLVE
 Art. 1º SUSPENDER férias do servidor KELLY PRINTES 
SANT’ANA, matrícula 014609, referentes ao exercício de 2013/2014, 
marcadas para o período de 13/10/2014 a 11/11/2014 para serem usufruídas 
em período posterior, conforme Memo nº028/2014 – Gabinete da Presidência.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 13 de Outubro de 2014.

Deputado Francisco de Sales Guerra Neto 
Presidente

Deputado Jalser Renier Padilha
1º Secretário

Deputado Remidio Monai Montessi
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 346/2014-DGP
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE
 Art. 1º NOMEAR a partir de 3 de fevereiro  de 2014, os 
servidores listados em anexo para exercerem os Cargos Comissionados, 
integrante do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, de conformidade 
com o que dispõe a Resolução n.º 001/2014, de 06 de janeiro 2014, publicado 
no Diário da ALE  nº 1739 de 13/01/2014.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação 
com efeitos financeiros retroativos a 03/02/2014.

Palácio Antônio Martins, 13 de Outubro de 2014.
Deputado Francisco de Sales Guerra Neto 

Presidente
Deputado Jalser Renier Padilha

1º Secretário
Deputado Remídio Monai Montessi

2º Secretário

Anexo da Resolução de Nomeação nº 346/2014-DGP
Cargo Comissionado de Auxiliar Parlamentar AU-II

Atos Administrativos
Resolução nº 345 e 346/2014 - DGP
Resoluções de Afastamentos nº 622 a 625/2014
Atas Plenárias
Ata da 2337ª Sessão Plenária - Íntegra
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José Carlos Veloso Filho
Cargo Comissionado de Auxiliar Parlamentar AU-III
Deuzimar de Oliveira Lima
Maria Djanira de Oliveira da Silva
Natali Chaves de Sousa
Cargo Comissionado de Auxiliar Parlamentar AU-IV
Carmen Sophia Cabral Kanzler
Cargo Comissionado de Auxiliar Parlamentar AU-V
Alvar Ventura Macedo
Claudeane Alves do Nascimento
Fernanda Lima dos Santos
João Costa Lima Filho
Jonas Juarez Silveira Araújo
Raquel da Silva Fernandes
Taynã  Macêdo Oliveira
Thales Alexandre Santana Carneiro
Cargo Comissionado de Auxiliar Especial da Mesa Diretora AU-II
José Lino Nogueira
Maria do Carmo da Silva
Maria do Socorro de Souza Lago
Cargo Comissionado de Auxiliar Especial da Mesa Diretora AU-III
Ademir de Nazaré Silva
Francisca da Silva Santos
Leandro Rosa Ribeiro
Maria Helena Vieira Souza
Ruth Elena Bedoni
Udeni Gomes Rodrigues
Valber Ferreira Bezerra
Cargo Comissionado de Assistente Parlamentar AS-I
Dennys Ramiz Pinheiro de Oliveira
Fábio Bandeira Bendaham
Fiama Marcela Medeiros Mesquita
Meirejane Carneiro Lima
Cargo Comissionado de Assistente Parlamentar AS-II
Ana Caroline de Araujo Melo
Carlos Alberto Ribeiro da Silva
João Adolfo Guerra Campos
Marcelo Ferreira de Araújo
William Evangelista dos Santos de Araújo
Cargo Comissionado de Assistente Parlamentar AS-III
Andreia Batista Gonçalves
Gabriel Rodrigues Pereira da Silva
Kátia Gardênia Conceição Araújo
Laila Regina Vasconcelos de Carvalho
Rubem José Pedroso Lima Filho
Cargo Comissionado de Assistente Parlamentar AS-IV
Adelto Brito Palma
Adriana Pereira Araujo
Cicero Francisco Araujo Sales
Francinalva Costa Alencar
Illuanna Haminnah Ferreira Chaves
Isabelle de Oliveira Suassuna
Jader Correia Nunes
Juliana Monteiro Lima
Keila de Vasconcelos Castro
Marilena Ferreira de Castro Machado
Mário Augusto Vieira Moura
Neidilene Santos da Silva
Ruana Saionara Montel de Souza
Sandro Alves Miranda
Cargo Comissionado de Assistente Parlamentar AS-V
Joseane Mota Fialho
Cargo Comissionado de Assistente Especial da Mesa Diretora AE-I
Maria Alexsandra Ribeiro
Vitor Edson Matos Garcia
Cargo Comissionado de Assistente Especial da Mesa Diretora AE-III
Rosimeire dos Santos Ambrósio
Cargo Comissionado de Assessor Parlamentar AP-I
Nivalda Nazeré Gomes Cardoso
Cargo Comissionado de Assessor Parlamentar AP-III
Paula Cristina de Souza Leite
Cargo Comissionado de Assessor Parlamentar AP-IV
Débora Souza Muller Nobre
Cargo Comissionado de Assessor Parlamentar AP-V
Cássia Sousa da Cunha  
Gislane Marques Tertulino 
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Harvey Figueiredo Brashe
Kátia Simone Sousa da Cunha 
Jozelda Chaves de Oliveira  
Lenilson Pereira da Silva
Maria Luiza Pinheiro de Souza
Maurenice de Fátima de Oliveira
Thayná de Sousa Almeida
Vingtum Gouveia Praxedes Júnior
Cargo Comissionado de Assessor Especial da Mesa Diretora AS-III
Pedro Henrique Wanderley Machado

RESOLUÇÕES DE AFASTAMENTOS

R E S O L U Ç Ã O Nº 622/2014
 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 dos servidores MARCOS 
LUIZ GOES DE SOUZA, Matrícula 6222, PEDRO IVO LIMA DE 
SOUZA, Matrícula 7152 e PRICILA ARAÚJO AMORIM, Matrícula 
8827 para viajarem com destino a cidade de Manaus-AM, no período de 
15.10 a 24.10.2014, com a finalidade de tratarem de assuntos inerentes 
às suas atividades funcionais, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 13 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 623/2014
 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 dos servidores MARIA 
APARECIDA MOREIRA DE OLANDA, Matrícula 1208, SOLITA 
ALVES DOS SANTOS, Matrícula 14359 e RAIMUNDA MACEDO 
COSTA, Matrícula 11570 para viajarem com destino a cidade de 
Manaus-AM, no período de 14.10 a 23.10.2014, com a finalidade de 
participarem de treinamentos com ênfase em Gestão de Documentos 
Eletrônicos junto à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, a 
serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 13 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 624/2014
 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 dos servidores LENNO 
MAYCON DA SILVA, Matrícula 9460, RYCHER MAGALHÃES 
GOMES RIBEIRO, Matrícula 12308 e FRANCISCO CÁCIO DE 
ARAÚJO SOUZA, Matrícula 12427 para viajarem com destino a 
cidade de São Paulo-SP, no período de 15.10 a 24.10.2014, com a 
finalidade de participarem de treinamentos com ênfase em Gestão 
Patrimonial junto à Assembleia Legislativa daquele Estado, a serviço 
deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 13 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 625/2014
 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 ELETÍCIA ROSA 
MAGALHÃES, Matrícula 10882 para viajar com destino a cidade 
de Belém-PA, no período de 15.10 a 24.10.2014, com a finalidade de 
participar de treinamentos com ênfase em Elaboração de Projeto Básico 
de Obras e Serviços de Engenharia junto à Assembleia Legislativa 
daquele Estado, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 13 de outubro de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2337ª SESSÃO, EM 30 DE SETEMBRO DE 2014.

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

PRESIDÊNCIA DA SENHORA DEPUTADA AURELINA 
MEDEIROS.
(Em exercício)

 Às nove horas do dia trinta de setembro de dois mil e 
quatorze, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
trecentésima trigésima sétima Sessão Ordinária do quadragésimo oitavo 
período legislativo da sexta legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado de Roraima.
 A Senhora Presidente (Aurelina Medeiros) - Convido os 
Senhores Deputados Dhiego Coelho e Flamarion Portela para atuarem 
como Primeiro e Segundo Secretários Ad hoc, respectivamente.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário proceder à verificação 
de quórum.
 O Senhor Primeiro Secretário (Dhiego Coelho) – Senhora 
Presidente, não há quórum para abertura dos trabalhos.
 A Senhora Presidente (Aurelina Medeiros) – Não havendo 
quórum regimental, suspendo a abertura da Sessão pelo prazo regimental 
de dez minutos.
 Reaberta a Sessão.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – Convido o 
Senhor Deputado Marcelo Natanael para atuar como Primeiro Secretário 
ad hoc.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário proceder à verificação 
de quórum.
 O Senhor Primeiro Secretário (Marcelo Natanael) – Senhor 
Presidente, há quórum para 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 quem queira discuti-la 
dou por aprovada.
 Solicito ao Senhor Segundo Secretário que proceda à leitura 
do expediente.
 O senhor Primeiro Secretário (Marcelo Natanael) -O 
Expediente consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS:
 Memorando n° 033/2014, de 23/09/2014, do Deputado 
Marcelo Cabral, justificando sua ausência na Sessão Plenária do dia 
23/09/2014. 
 Memorando n° 041/2014, de 23/09/2014, da Deputada Ângela 
Águida Portella, justificando sua ausência na Sessão Plenária do dia 
23/09/2014. 
 Ofício n° 010/2014, de 23/09/2014, do Deputado Naldo da 
Loteria, justificando sua ausência na Sessão Plenária do dia 23/09/2014.
 Memorando n° 035/2014, de 23/09/2014, do Deputado Jean 
Frank, justificando sua ausência na Sessão Plenária do dia 16/09/2014.
 Memorando n°038/2014, de 23/09/2014, do Deputado George 
Melo, justificando sua ausência na Sessão Plenária do dia 23/09/2014. 
 EXTERNOS: 
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 Ofício n° 240/2014, de 29/09/2014, do Tribunal de Contas 
de Roraima, encaminhando o Relatório da Gestão Fiscal referente ao 2° 
quadrimestre do exercício de 2014, para o efeito de acompanhamento 
junto ao FIPLAN. 
 DIVERSOS:
 Ofício n° 098/2014, de 08/09/2014, da Caixa Econômica 
Federal, informando o crédito de recursos financeiros sob bloqueio. 
 Ofício n°099/2014, de 08/09/2014, da Caixa Econômica 
Federal, informando o crédito de recursos financeiros sob bloqueio. 
 Ofício n°056/2014, de 26/09/2014, do Sindicato dos 
Profissionais de Enfermagem de Roraima, solicitando informações 
acerca do aumento anual concedida aos servidores estaduais e copia 
do orçamento a ser aprovado para a saúde que deverá ser executado no 
exercício do ano de 2015. 
 Ofício n° 353/2014, de 22/09/2014, da Assembleia Legislativa 
de Goiás, comunicando a posse no cargo de Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado de Goiás e colocando-se ao inteiro dispor para o 
que se fizer necessário.
 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 (Marcelo Natanael) -(Procede 
à chamada).
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores presentes no 
plenário. Eu não posso acreditar no que vem ocorrendo em relação ao 
trabalho que a Polícia Civil vem fazendo coercitivamente contra meus 
amigos, filmando a casa do meu motorista, filmando a casa do Doutor 
Celso, que é médico pediatra. Tenho toda essa ação filmada, inclusive 
conseguimos filmar o carro... Esse carro foi apreendido pela Polícia 
Militar, e é usado para ficar fazendo campana na casa de pessoas ligadas 
a mim. Eu não sei qual o interesse! Não tenho medo! Passei da idade de 
fugir... Passei da idade de ficar calado! Não posso calar-me diante dos 
fatos! Não vou aceitar que policiais civis usem os carros que a Polícia 
Militar apreende para ficarem coagindo as pessoas que supostamente 
vão votar em mim, ou as pessoas que trabalham comigo. Não se faz 
política desta forma! A Polícia Civil é para estar atrás de bandidos, 
contrabandistas, traficantes e cuidar da segurança do cidadão e não para 
ficar fazendo esse papel, de tentar, por todos os meios, que o candidato 
a Deputado Estadual, ligado à instituição, seja eleito. Querer me coagir, 
eu não vou aceitar isso! Mais do que isso, eu peço a Presidência da Casa 
que convoque o Delegado Geral de Polícia, porque eu vou mostrar no 
telão o que nós filmamos em relação a esse processo que ora estamos 
denunciando. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Flamarion Portela 
- Inicialmente parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento, 
Deputado Joaquim. Sei que essas coisas têm nos incomodado e hoje eu 
confesso que estou completando 60 anos no dia 13 de outubro, e digo 
que a gente aprende. Hoje cedo fomos surpreendidos com a invasão, 
de forma grosseira, do escritório da Senadora Ângela Portela. Estive 
lá, os policiais chegaram cortando com alicate os frios, arrombamento 
de forma técnica. Levaram todos os computadores, CPUs, bebedouros, 
cafeteira. Foi um verdadeiro tsunami o que fizeram no escritório da 
Senadora Ângela Portela. Então, eu acho que o mundo não se acaba 
na eleição, o respeito não pode se acabar jamais. A disputa de voto 
deve ser construída com idéias e propostas, mas sempre respeitando 
o Estado democrático de direito. Nós não vivemos em um Estado de 
terror, de coação e perseguição. Não se faz política em pleno século 21 
dessa forma. Divergir “sim”, mas jamais agredir e desrespeitar. Nunca 
se pode imaginar, meu caro Deputado Joaquim Ruiz, que uma força 
policial, que é uma força de Estado, não é uma força de governo A ou 
B, seja conivente com esse tipo de denúncia que Vossa Excelência traz 
aqui. Principalmente um membro desta Casa, que devia ser tratado 
com respeito pelo fato de representar a sociedade. Vossa Excelência 
não está aqui porque governo A ou B quer, mas sim porque o povo de 
Roraima, através do sufrágio universal, lhe delegou a atribuição de 
representar a sociedade roraimense. Portanto, são fatos dessa natureza 
que nos entristece e, enquanto cidadão, pai de família, não podemos 
concordar com isso. Temos que ter a coragem de denunciar, de trazer à 
público essa mazela que realmente a gente vê acontecer na política de 
Roraima. E digo mais, também pudera, meu caro Deputado Joaquim 
Ruiz, vemos no palanque do Governador Chico Rodrigues agressões. 
Os vídeos estão aí para quem quiser vê. São agressões em cima do 
palanque, agressões entre torcidas, ou seja, um verdadeiro desrespeito 
com eles mesmos e com o eleitor que está prestigiando os comícios. 

Isso se reflete também nessas atitudes grosseiras e desrespeitosas que 
empobrecem a democracia de Roraima. Parabéns pelo pronunciamento.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz continua. – Continuando, 
Senhor Presidente, eu comuniquei ao Chefe de Gabinete Civil do 
Governo do Estado, fiz contato com o Delegado Geral de Polícia, e disse 
aos dois que viria à Tribuna denunciar esses fatos lamentáveis que vêm 
ocorrendo, usando carros apreendidos pela Polícia Militar para fazer esse 
tipo de desserviço à nossa sociedade. Uma S10 preta está sendo usada 
para esse tipo de serviço contra a minha pessoa, tentando fazer todo 
tipo de coerção contra meus funcionários e pessoas amigas. Eu tenho 
um pendrive com as filmagens, porque eles esqueceram que as casas 
têm câmeras e que foi tudo filmado. Então, eu peço à Presidência desta 
Casa que, logo após as eleições, convoque o Delegado Geral para vir a 
esta Casa. Vou mostrar aqui no painel como eles agiram acintosamente. 
O dono da casa chegando e um carro estava na frente da casa fazendo 
com que as pessoas  ficassem com medo. 
 Eu não tenho medo, Deputado Brito. Passei da idade de ter 
medo das coisas que estão na minha frente. A gente chega numa idade 
que acha que o amanhã sempre será melhor do que o hoje. Mas, acima 
de tudo, eu acredito em Deus, pois ele é superior a tudo, mas acredito 
também na democracia. 
 Deputado Remídio, há políticos no nosso Estado que acham 
que são superiores a tudo, mais inteligentes do que todos nós. Não é 
assim que se faz democracia, não é assim que se impõe os seus desejos. 
Quem tem direito de escolher, quem quer que seja, é o povo do meu 
Estado. Eu sei o que eu estou passando ao participar dessa coligação 
forçadamente. Fui obrigado a participar sabendo que eu iria enfrentar 
tudo isso. Eu não tenho o poder econômico atrás de mim, eu não tenho o 
poder político atrás de mim, eu não dependo de Senador, de Governador, 
de Deputado Federal para que eu chegue onde eu possa chegar na minha 
vida, nunca dependi. Eu sou amigo de vários políticos, sou amigo pessoal 
do Deputado Luciano Castro, do Governador Chico Rodrigues, mas é 
lamentável que no Governo do Chico Rodrigues esteja acontecendo 
esse tipo de coisa. Concedo um aparte ao Senhor Deputado Chicão da 
Silveira.
 Aparte concedido ao Senhor Presidente (Chicão da Silveira) 
– Deputado Joaquim, os números, as pesquisas indicam que voltam para 
esse Poder Legislativo, no mínimo, 16 Deputados. Nós Deputados temos 
um grau de culpa muito grande pelo que está acontecendo. É preciso que 
nós, Deputados Estaduais, façamos uma reflexão e não tenhamos mais 
medo de fazer um enfrentamento com relação ao que tem acontecido 
nesse Estado. É preciso que após as eleições façamos uma reflexão e 
tenhamos a grandeza e inteligência para que as coisas possam voltar 
à normalidade. Eu aposto que os Deputados, hoje, estão conscientes e 
arrependidos do que foi feito. Então, parabéns a Vossa Excelência pela 
denúncia e a Mesa Diretora vai determinar que a assessoria desta Casa 
adote todas as providências cabíveis. 
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz continua.- Obrigado, 
Presidente. Continuo dizendo que Vossa Excelência está correto, 
pois várias vezes eu tomei posição nesta Casa contra uma série de 
projetos de lei que vieram do Executivo que fazem com que o Estado 
esteja passando o que está passando hoje, inclusive, houve projeto 
que necessitou ser revisto pela Casa relacionado ao DETRAN. 
Houve projetos aqui que privilegiaram uma elite no nosso Estado. 
É verdade, Senhor Presidente, precisamos rever muita coisa que foi 
aprovado a toque de caixa. Um mandado faz com que tenhamos muito 
mais experiência para um próximo mandato. Com certeza, Senhor 
Presidente, se Deus me der oportunidade para que eu volte para esta 
Casa, não será mais igual ao meu mandato anterior, porque essa elite 
encastelada no poder não vai mais impor aqui o que foi imposto 
goela abaixo para a gente. Muitas vezes votando contra, perdemos, 
várias vezes, mas isso faz parte do processo democrático. Mas, agora, 
iremos usar de todos os instrumentos que temos para evitar todos 
esses erros que ocorreram nesse mandato que estamos exercendo. Eu 
não deveria estar passando o que eu estou passando nesta eleição. Fui 
contra esse tipo de coligação, fui contra tudo isso que previa que iria 
acontecer. Infelizmente aquela lei de bater a mão falou mais alto do 
que a democracia. Mas, tudo aquilo que essa pessoa fez está sentindo 
na pele hoje, sentido na pele o não olhar para um amigo e não escutar 
uma pessoa com mais experiência. Achava que podia tudo, achava que 
o amigo era aquele que estava ao seu lado no poder e não quando ele 
descesse do poder e se tornasse um cidadão comum. Esse é o preço 
que paga muita gente que passa pelo palácio, que não sabe e não vê 
a realidade de quem está na rua. 
 Quero encerrar, Senhor Presidente, dizendo que não tenho 
medo do que está sendo feito, mas não me calo em denunciar aqui na 
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Tribuna, porque é o que me resta. Não vou aceitar que policiais civis, 
no seu horário de trabalho, pela tarde, façam campana em uma S10 na 
casa do meu motorista e o outro carro à noite. Eu não vou me calar, não 
vou ter medo, não tenho segurança, não tenho policias do meu lado, 
quem anda comigo é Deus. Mas, não tenho medo de enfrentar esse tipo 
de coisa que não faz parte da democracia do meu País e da história do 
meu Estado. Muito obrigado. 
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – Deputado 
Joaquim, uma das piores coisas que têm na política é a traição, a 
covardia. Isso pesa sobre os ombros da gente. Estão esquecendo que 
Vossa Excelência é Deputado até 31 de dezembro. Eles usam as forças 
deles e nós vamos usar a nossa que é bem maior. 
 Com a palavra o Senhor Deputado Marcelo Natanael.
 O Senhor Deputado Marcelo Natanael – Senhor Presidente, 
Senhores Deputados, ontem tive o prazer de participar de uma reunião 
política com dois ex-Deputados que foram constituintes. E muito triste 
eu dizer isso, talvez a Deputada Aurelina, que é a maior defensora da 
Casa, e não estou dizendo isso porque estou saindo não. No meu discurso 
eu disse que tive o desprazer de participar da legislatura desconstituinte 
deste nosso Estado. Então, é o último discurso antes da eleição, mas 
pela falta de compromisso daqui de dentro, hoje estamos sentindo na 
pele o que o Deputado Joaquim falou que está ocorrendo na coligação 
dele. Eu tenho a mania de ser franco demais e ele está falando de um 
delegado da Polícia Civil que é da sua coligação. Não tenha medo não, 
Deputado, porque não é só o senhor não, são vários. Mas, também tem 
colegas nossos desta Casa que andam por aí dizendo que tem duas 
milhas para gastar no dia da eleição. E o eleitor também é culpado, 
pois nas ruas está todo mundo perguntando se vai ter BU, se vai ser 
somente no dia Deputada Aurelina, na madrugada, em todas as vicinais, 
a gente se depara com esse tipo de situação e está todo mundo dizendo: 
que campanha esquisita, cadê o dinheiro? E depois é fácil vir aqui 
nesta Casa apontar o dedo no Deputado e cobrar compromisso. Cadê 
à consciência? Quantos talões de energia cada Deputado da conta de 
juntar? Mas, apontar o dedo e dizer o secretário é ladrão, o governador 
é vagabundo! Será que é só a classe política que merece ter o dedo 
apontado na cara? Não é não. É muito difícil para a gente. Muitos 
colegas diziam para mim parar de falar besteira porque o povo não que 
isso não, o povo quer cem reais. Eu ouvi isso aqui dentro desta Casa. 
Então, eu estou saindo de cabeça erguida, seu Augusto do Tribunal de 
Justiça. As pessoas sentem vergonha de vir aqui e quase ninguém tem 
coragem de falar, porque faz daqui um trabalho, que é ir de gabinete 
em gabinete pedir. 
 Então, é só uma questão de desabafo, dizer que hoje estamos 
sentindo na pele, principalmente os que são candidatos, pois criamos 
os próprios monstros. É defensor, delegado, médico, todo mundo com 
interesse de ocupar uma vaga aqui, mas um dia desses estavam pedindo 
para a gente fazer o impossível para votar reajuste para eles. Se não 
votássemos, diziam que os Deputados estavam contra eles. A nossa sorte 
é que o agronegócio será a salvação para o estado, senão o Governo 
não dará conta de pagar essas despesas que foram criadas. Então, é só 
para o eleitor fazer uma reflexão, porque eu queria que fosse a política 
diferente, mas infelizmente a culpa não é só dos políticos, mas do eleitor 

também, nos domingo temos uma chance de pelo menos melhorar essa 
situação. Meu bom dia a todos.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – Senhoras e 
Senhores Deputados, público que nos assiste nesta manhã, imprensa, 
servidores, quero, de público, pedir desculpas, pois durante esta 
campanha eleitoral o sangue está a flor da pele. É uma campanha bem 
acirrada e às vezes cometemos alguns deslizes. Nessa reta final quero 
agradecer aos meus amigos, colaboradores, simpatizantes, nossos cabos 
eleitorais que nos receberam em suas casas, seus locais de trabalho. 
Nós, na perseguição do voto, graças a Deus fomos bem recebidos. 
Deixo registrado nos Anais desta Casa meus sinceros agradecimentos 
a todos os amigos. Para que possamos continuar aqui está nas mãos, 
na consciência e no coração de cada um de vocês o destino do Estado, 
tanto na Câmara Federal, no Senado, no Governo e na Assembleia 
Legislativa. Eu queria pedir, mais uma vez, o voto de cada um e ajuda 
de seus familiares. Não esqueçam do 12111. Quem não simpatizar com 
o 12 111 temos 19111, 45555 e muitos outros, e para Deputado Federal 
nosso colega e parceiro, Deputado Remídio Monai com o número 2233. 
Muito obrigado.
 Não havendo mais oradores inscritos passamos para o 
Expediente de Explicações Pessoais.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, na mesma linha de Vossa Excelência, 
eu também quero agradecer ao povo roraimense pela recepção calorosa 
em cada residência, nas comunidades indígenas, pesqueiras, vicinais, a 
todos os moradores dos 15 municípios do nosso Estado que de maneira 
carinhosa, receberam a mim e minha equipe. Peço ao povo do nosso 
Estado que faça valer a democracia, o voto sincero, digno, ético, o 
voto pela mudança, para que não possamos esquecer dos quatro anos 
de atrocidades e desgoverno que este Estado acometeu ao nosso povo. 
Que possamos dar o troco e que não venha só em números a maioria 
dos votos. Para quem vai governar bem não é só a questão do número 
de votos, é a mensagem de que uma boa proposta vale a pena e que as 
pessoas acreditam e querem um governo que possa trazer de volta a 
educação, saúde, segurança, geração de emprego e renda, sobretudo, a 
probidade administrativa para o nosso Estado. Que possamos resgatar 
os valores morais da verdadeira política que foi perdida nos últimos 
quatro anos do desgoverno desses últimos que aí passaram. Que a 
Assembleia Legislativa, todos que estão pleiteando a sua permanência 
possam ter a sorte merecida pelo trabalho. Que as pessoas reconheçam 
todos aqueles que trabalharam e que puderam honrar os votos recebidos 
no pleito anterior e aqueles que merecem estar de volta para que em 
mais quatro anos possamos legislar em prol do povo do nosso Estado 
e perseguindo sempre a felicidade do nosso povo.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) - Não havendo 
mais nada a tratar, declaro encerrada a presente Sessão e convoco outra 
para o dia 07 de outubro, à hora regimental. Registraram a presença, no 
painel, os Senhores Deputados: Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, 
Chicão da Silveira, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Erci de Moraes, 
Flamarion Portela, Gabriel Picanço, Ionilson Sampaio, Marcelo 
Natanael e Zé Reinaldo.
Ata Sucinta Aprovada em: 07/10/2014



6  BOA VISTA, 14 DE OUTUBRO DE 2014


