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ATOS ADMINISTRATIVOS
DA PRESIDÊNCIA - DESPACHOS

DESPACHO
PROCESSO Nº 036/ALE/2014
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Reconheço a Dispensa de Licitação referente à despesa com 
Recarga de extintores de incêndio para atender a ALE/RR e seus anexos, em 
favor da empresa M. JÚLIA A. DE LIMA – ME, no valor de R$ 7.900,00 
(sete mil e novecentos reais), conforme consta no processo em epígrafe, 
com fundamento no disposto do Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, e 
alterações posteriores. Sendo assim, em atendimento o que dispõe o Art. 
26 do referido diploma legal, submeto o assunto a elevada consideração 
do Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado 
de Roraima.

Boa Vista-RR, 20 de outubro de 2014
Aias Viana Bento

Superintendente Administrativo

	 Ratifico	o	despacho	retro,	nos	 termos	do	Art.	26,	 referente	à	
despesa com Recarga de extintores de incêndio para atender a ALE/RR e 
seus anexos, em favor da empresa M. JÚLIA A. DE LIMA – ME, de que 
trata o presente Processo.
	 Determino	 que	 se	 publique	 no	Diário	Oficial	 da	Assembleia	
Legislativa, de conformidade, com a exigência contida no mesmo Art. 26 
da Lei supramencionada, no prazo de 05 (cinco) dias, o presente despacho.

Boa Vista-RR, 20 de outubro de 2014
Francisco de Sales Guerra Neto

Presidente

DA PRESIDÊNCIA - DESPACHOS
R E S O L U Ç Ã O Nº 634/2014

 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 ALEXANDRE 
PEREIRA DA SILVA, Matrícula 9004 e CÉLIO DO NASCIMENTO 
SOARES, Matrícula 10631 para viajarem com destino a cidade de 
Manaus-AM,	 no	 período	 de	 05.11	 a	 14.11.2014,	 com	 a	 finalidade	 de	
participarem de treinamento e capacitação com ênfase em Informática 
junto à Assembleia Legislativa daquele Estado, a serviço deste Poder.

Atos Administrativos
Despacho Processo nº 036/ALE/2014
Resoluções de Afastamentos nº 634 a 637/2014
Atas Plenário
Ata da 2338ª 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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TE Praça do Centro Cívico, nº 202 - Centro - Sede da ALE/RR

Telefone: (95) 3623-6665

ELÂNDIA GOMES ARAÚJO
Gerente de Documentação Geral

CHRISTIAN DELLA PACE FERREIRA
Diagramação

Palácio Antônio Martins, 17 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 635/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com a 
Resolução 008/09.

RESOLVE
 TORNAR SEM EFEITO a autorização de afastamento do 
servidor ROOSEVELT ALDEIR GUEDELHA DE FREITAS FILHO, 
Matrícula 13001, por motivo de força maior, que viajaria com destino 
a cidade de Manaus-AM, no período 14.10 a 23.10.2014, constante da 
Resolução nº 627/2014, de 14/10/2014, publicada no Diário da Assembleia, 
Edição nº 1920, de 15 de outubro do corrente ano, conforme Memo DA nº 
0178/2014, da Diretoria Administrativa, datado de 17/10/2014.

Palácio Antônio Martins, 17 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 636/2014
 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 ANTONIA DE 
PÁDUA LOPES COSTA, Matrícula 74 para viajar com destino a cidade 
de	Manaus-AM,	no	período	de	28.10	a	06.11.2014,	com	a	finalidade	de	
participar de treinamento com ênfase em Elaboração de Projeto Básico, 
Termo de Referência e Editais junto à Assembleia Legislativa daquele 
Estado, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 20 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 637/2014
 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 do servidor PAULO ROBERTO 
FAUSTINO DA SILVA VIANA, Matrícula 11294 para viajar com destino 
a	cidade	de	Manaus-AM,	no	período	de	28.10	a	06.11.2014,	com	a	finalidade	
de tratar de assuntos inerentes às suas atividades funcionais, a serviço deste 
Poder.

Palácio Antônio Martins, 20 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 2338ª SESSÃO, EM 07 DE OUTUBRO DE 2014.
48º PERÍODO LEGISLATIVO DA 6ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS.

(Em exercício)
 Às nove horas do dia sete de outubro de dois mil e quatorze, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima trecentésima 
trigésima oitava Sessão Ordinária do quadragésimo oitavo período 
legislativo da sexta legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de 
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Roraima.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) - Convido os Senhores 
Deputados Gabriel Picanço e Naldo da Loteria para atuarem como Primeiro 
e Segundo Secretários Ad hoc.
	 Solicito	ao	Senhor	Primeiro	Secretário	proceder	à	verificação	
de quórum.
 O Senhor Primeiro Secretário (Gabriel Picanço) – Senhor 
Presidente, há quórum regimental para abertura dos trabalhos.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) - Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro 
aberta a Sessão.
 Solicito ao Senhor Segundo Secretário proceder à leitura da Ata 
da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo Secretário (Naldo da Loteria) – (Lida a 
Ata).
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – 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 (Gabriel Picanço) – O 
Expediente consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: 
 Ofícion° 034/14, de 30/09/14, do Deputado Marcelo Cabral, 
justificando	sua	ausência	na	sessão	plenária	do	dia	30/09/14.	
 Ofício n° 010/14, de 30/09/14, do Deputado Naldo da Loteria, 
justificando	sua	ausência	na	sessão	plenária	do	dia	30/09/14.	
 Memorando n°079/14, de 01/10/14, do Deputado Mecias de 
Jesus,	justificando	sua	ausência	na	sessão	plenária	do	dia	30/09/14.
 Memorando n°042/14, de 01/10/14, da Deputada Ângela Águida 
Portella,	justificando	sua	ausência	na	sessão	plenária	do	dia	30/09/14.	
 Proposta de Moção de Pesar nº 020/14, pelo falecimento da 
Senhora Tereza Monay, de autoria de vários Deputados. 
 RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO: 
 Ofício nº 2559/14, encaminhando a Mensagem Governamental 
nº 55, de 29/09/14, que altera a Lei nº 837, de 17 de Janeiro de 2012; e a 
Mensagem Governamental nº 056, de 30/09/14, encaminhando o Projeto 
de Lei que Estima a receita e Fixa a Despesa do Estado para o exercício 
financeiro	de	2015.	
 DIVERSOS:
 Comunicado n° AL179023/14 a AL179031/14, do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando liberação de 
recursos	 financeiros	 destinados	 a	 garantir	 a	 execução	 de	 programas	 do	
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 
 Comunicado n° AL178995/14 a AL178999/14, do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando liberação de 
recursos	 financeiros	 destinados	 a	 garantir	 a	 execução	 de	 programas	 do	
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 
 Comunicado n° AL179000/14 a AL179022/14, do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando liberação de 
recursos	 financeiros	 destinados	 a	 garantir	 a	 execução	 de	 programas	 do	
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 
 EXTERNOS: 
 Ofício n° 005/14, de 23/09/14, do Tribunal de Contas de 
Roraima, encaminhando cópias da Decisão Cautelar n° 004/2014/TCE/
RR e do Relatório de Auditório n° 106/14, resultante da auditoria realizada 
no	âmbito	da	Secretaria	Estadual	de	Saúde,	para	fins	de	conhecimento	e	
providências cabíveis. 
 Ofício n° 238/14, de 26/09/14, do Tribunal de Contas de 
Roraima, encaminhando cópia integral do Relatório de Auditoria n° 
106/2014 e a Decisão Cautelar n°004/2014.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) - Solicito ao Senhor 
Primeiro Secretário que proceda à chamada dos Oradores inscritos para o 
Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro Secretário (Gabriel Picanço) – Convido o 
Senhor Deputado Chicão da Silveira para assumir a Primeira Secretaria, 
pois irei fazer uso da Tribuna.
 O Senhor Primeiro Secretário (Chicão da Silveira) – (Procedida 
à chamada).
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, amigos, colaboradores da Assembleia 
Legislativa, imprensa e demais visitantes que vieram prestigiar a Sessão 
na manhã de hoje. 
 Quero iniciar agradecendo ao povo de Roraima pela oportunidade 
de ter mais 4 anos aqui no Parlamento, defendendo o povo e o Estado de 

Roraima. Quero parabenizar também os colegas que foram reeleitos e 
dar aos nossos amigos que não se elegeram o nosso conforto, gratidão e 
lealdade. Presidente, quero falar sobre as eleições estaduais que foram de 
muita opressão, vinda do alto da máquina do Governo. Foi uma eleição que 
nós queríamos Deputado Flamarion? Sabemos que Vossa Excelência tem um 
Projeto de Lei aqui nesta Casa para acabar com o assédio moral do poder 
público que eu chamo de assédio imoral, porque pessoas incompetentes 
que não têm um trabalho para mostrar, começam a pressionar funcionários, 
a adesivar carros e a ameaçar. Quero fazer aqui, Deputado Flamarion, um 
chamamento e um lembrete à Presidente do Sebrae, Luciana Surita, que 
irresponsavelmente chamou os funcionários e os mandou adesivar carros, 
ameaçando demitir funcionários. Eu tenho amigos que trabalham naquele 
órgão e queria que ela tivesse respeito com o povo de Roraima, pois não é para 
bater palmas para gente irresponsável que veio para cá grilar terra, como é o 
caso do Senador Romero Jucá, para vender as terras do ITERAIMA, como 
o Senhor Márcio Junqueira. Esse povo tem que ser expulso da política. O 
senhor Romero Jucá não foi eleito Senador para estar garimpando terras no 
Estado de Roraima. Há mais de cento e dez mil hectares em nome dele. É 
por isso que o povo disse não ao grupo dele.
 Então, eu queria pedir aos funcionários do Estado de Roraima, 
se libertar e, não façam campanha para quem vocês não querem. Por isso, 
Deputado Erci, diziam que a Dona Suely tinha a cara feia, enrugada, que 
não sabia falar, não andava mostrando os dentes, mas ela não fez curso para 
teatro, não fez curso para ser apresentadora de circo e nem de televisão. 
A Dona Suely se formou Deputado Erci, para ser Governadora do Estado 
de Roraima. É por isso que ela foi reconhecida nas urnas. Então, pedimos 
aqueles que gostam de Roraima, para no dia 26 darmos um basta a essa 
situação de abandono que implantaram no Estado. Nós andamos em todas as 
regiões e todos os setores estão abandonados. As estradas e vicinais também 
estão abandonadas. Nesses 7 anos de governo conseguiram quebrar o Estado 
de Roraima e não podemos concordar com isso. O Senhor Deputado Erci, 
como Corregedor deste Poder e nosso decano, e temos orgulho do senhor 
estar conosco aqui, não pode permitir que essa situação continue, senão 
não teremos futuro. Por isso, eu queria pedir, além de agradecer ao povo 
que nos deu essa oportunidade, que ajude o 11 no dia 26 para que possamos 
mudar realmente o rumo do Estado de Roraima.
 Queria fazer uma homenagem a Meritíssima Juíza Doutora 
Patrícia, em relação à qual o Senador Romero Jucá não teve a delicadeza 
de tratá-la como autoridade que lhe é devida, discutindo com a mesma 
de forma desesperada, querendo fazer pressão, intimidá-la. Mas a Juíza 
só estava fazendo o seu papel que é de defender a lisura nas eleições. A 
justiça do Estado de Roraima já pode ter atendido a muitos pedidos do 
Senador Romero, mas hoje a justiça entendeu que ela é legítima e não 
pode se curvar a uma pessoa que quer o mal para este Estado. Eu faço 
um	desafio	aqui,	na	tribuna	da	Assembleia	Legislativa,	se	estiver	algum	
cidadão do Estado de Roraima que esteja bem ou já esteve bem com os 
recursos que o Senador trouxe para cá, eu renuncio o meu mandato e não 
assumo o próximo mandato. Eu só quero que me digam que estão bem 
porque o Senador Romero trouxe os recursos para cá e suas famílias se 
beneficiaram.	O	Estado	se	beneficiou?	Não	conheço	ninguém.	Há	34	anos	
que moro aqui no Estado e não conheço um benefício que o Senador tenha 
trazido	para	o	Estado,	que	fizesse	bem	ao	Estado	de	Roraima.	Hoje	está	
o Estádio Canarinho com obra inacabada... E uma empresa indicada por 
ele levou o dinheiro e não terminou a obra. Todas as grandes obras que o 
Senador	traz	para	cá	já	vem	com	a	firma	indicada	por	ele,	para	fazer	as	obras	
e levar o dinheiro do Estado. Então, chegou a hora do Estado de Roraima 
abrir os olhos, de termos amor por esta terra! O Senador Romero Jucá é 
um grande mal para o Estado, ele só olha o lado da sua família! A prova 
disso são as terras! Mais de 110 mil hectares deste Estado, já licenciados 
em nome da sua família para que ele possa fazer exploração mineral. Isso 
nos	preocupa,	porque	os	nossos	filhos	não	têm	para	onde	ir,	pois	é	aqui	que	
nós vamos terminar as nossas vidas. Deixo o meu pedido de socorro ao 
Estado de Roraima, porque senão, nós vamos tomar do próprio veneno se 
não tivermos força e amor no coração para defender este Estado. O Estado 
de Roraima está na UTI e só há um remédio, tirar esse grupo que está há 
7 anos administrando este Estado. Vamos dar uma nova direção, colocar 
este Estado nos trilhos, para que possamos fazer de Roraima um Estado 
próspero, o Estado dos nossos sonhos e realizações. Muito obrigado!
 O Senhor Deputado Zé Reinaldo – Bom dia Senhor Presidente, 
Deputado Chico Guerra, bom dia a todos. Quero fazer um cumprimento 
especial a todos os servidores desta Casa, depois de um grande recesso 
de campanha. Aqui a gente vê a Assembleia mais uma vez com seus 
representantes legais, a imprensa, todos os amigos que participaram estão 
hoje aqui me fazendo uma surpresa. Em nome do seu Luiz Miguel, da 
minha mãe, do seu Sobra, do prefeito Divino que está de parabéns pela 
belíssima votação que o Baliza nos deu, surpreendeu e muito a todos os 
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outros municípios, à turma da saúde, da educação, às lideranças, ao pastor 
Rubensilson que com suas orações sempre abençoou a nossa campanha, 
enfim,	a	todos	que	participaram.	Estou	muito	emocionado	de	vê-los	aqui,	
eu não sabia que vocês iriam fazer essa surpresa hoje.
 É uma demonstração clara de que a nossa campanha foi feita 
em família, com meus irmãos, minha mãe, meus sobrinhos, com a equipe 
de gabinete, com o Edmar que assumiu o comando de conversar com os 
farmacêuticos, o Presidente do SINDFARMA, o Pérola com os nossos 
amigos que aqui estão.
 Quero parabenizar a todos. Ainda não é o nosso momento de 
festa, até porque Kátia, o que é nosso está vindo, está guardado. Deus sabe 
o que faz e ele escreve por linhas certas os caminhos certos da vida de cada 
um de nós. Se alguém me perguntar o que você tem a dizer? Eu tenho a 
agradecer a Deus, porque ele me levou a caminhos que eu nunca imaginei 
de um dia estar, como este de estar aqui, diante da nossa sociedade, como 
Deputado Estadual representando o nosso povo, trabalhando com dignidade, 
defendendo o jovem do meu Estado, o nosso idoso, o homem do campo. 
Meu pai, por exemplo, é um colono, produtor rural, a mulher camponesa, 
as mulheres que trabalham e que lutam, e todos aqueles que acreditavam na 
nossa proposta. Nós fomos às ruas e graças a Deus fomos aceitos porque 
não atropelamos nenhum colega, não tomamos nenhum cabo eleitoral de um 
amigo,	não	fizemos	jogo	sujo	na	nossa	campanha.	Mas,	infelizmente,	por	
conta	dos	afilhados,	os	padrinhos	falaram	mais	alto,	e	aí	não	foi	o	trabalho	
que prevaleceu, não foi o dia a dia de cada um de vocês batendo na porta. 
Todavia, quero deixar uma mensagem a cada um de vocês do meu grupo 
que	esteve	nas	ruas.	Vocês	fizeram	a	minha	campanha	e	estão	de	parabéns.	
Vocês ganharam uma eleição. Não perdemos uma guerra, perdemos parte 
dela,	uma	batalha.	A	guerra	continua	e	nós	só	vamos	saber	o	resultado	final	
no dia da diplomação de todos os Deputados de acordo com o que preceitua 
a	 lei.	Eu	não	 tenho	dúvida	de	que	vocês	fizeram	essa	surpresa	por	conta	
própria. Eu estou muito emocionado e agradeço a todos. Quero agradecer 
especialmente o Prefeito Divino, que sem condições, sem recurso mantém 
aquele município trabalhando, lutando, mantém a folha de pagamento em 
dia, mesmo não tendo convênios repassados pelo governo, que sofre com a 
falta do seu FPE, porque o seu município está inadimplente. Mas, Divino, não 
tenha dúvida, o senhor superou inclusive o maior município, onde eu tenho o 
maior grupo político que é Rorainópolis. O Baliza demonstrou fé, dando-me 
10% do voto do seu eleitorado, de forma trabalhada, com carinho. E o que 
me deixa muito feliz é vê-lo aqui. O rumo da campanha daqui para frente, 
só Deus sabe quais serão. Estamos analisando com calma de que lado nós 
vamos continuar, que de lado nós vamos disputar o segundo turno. Se nós 
vamos	ficar	de	braços	cruzados?	Nunca.	Nunca	fomos	de	ficar	atrás	do	muro,	
e com certeza dessa vez nós vamos fazer a diferença onde nós estivermos 
indo com o nosso grupo. E eu agradeço a todos, pois já me disseram do 
mais longínquo município: “nós iremos aonde você nos levar”. Não tenho 
dúvida, o caminho que nós vamos seguir, será o caminho da vitória do povo 
de Roraima e não de um grupo político que quer monopolizar ou que quer 
tomar conta deste Estado. Nós iremos fazer isso.
 Quero parabenizar a todos os Deputados eleitos que 
conseguiram, com suas equipes, montar grupos de trabalho, pois com 
certeza já podem se planejar a partir de janeiro. Nós temos aí o Deputado 
Gabriel, e eu parabenizo a Vossa Excelência e também o Deputado Erci. 
Deputado Erci, Vossa Excelência não perdeu seu mandato, não perdeu 
seu trabalho. A Viviane é uma Deputada eleita pelo voto do povo, apenas 
as mudanças é que acontecem, mas com certeza, nem tudo que está hoje 
no painel será o que estará amanhã. Nós sabemos que as mudanças não 
serão	feitas	por	nós,	o	povo	já	fez	a	sua	escolha,	já	definiu	quem	são	seus	
candidatos. As regras é que estão mudando, mas nós não iremos nos curvar 
diante dela. E cada um que busque o deu direito adquirido, o seu direito 
natural, que cada um possa ter aquilo que Deus reservou dentro da sua 
caminhada, dentro da sua jornada.
 Quero dizer ao Deputado Chico Guerra que o senhor é o nosso 
líder, é a pessoa que inspira a nossa caminhada. E tenho certeza que o Senhor 
também estará no seu lugar consagrado. Vossa Excelência merece a sua 
carreira, pois lutou muito por este Estado, deu parte de sua vida, deu sua 
saúde	por	este	Estado,	e	não	é	justo	que,	ao	final	da	sua	caminhada,	tenha	
algo que não seja o que tem dentro do seu coração e do seu trabalho... Fez 
a campanha mais bonita da sua vida, com trabalho e luta. Então, quero aqui 
parabenizá-lo e, em seu nome, os demais Deputados desta Casa que me 
acolheram	e	que	me	deram	a	oportunidade	de,	em	apenas	8	meses,	ficar	de	
igual	para	igual	e	disputar	uma	eleição,	ficar		entre	os	primeiros	colocados	
com um trabalho de dignidade e respeito ao nosso eleitor.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Gabriel Picanço – 
Obrigado, Deputado Zé Reinaldo. Quero parabenizar Vossa Excelência 
pelo pronunciamento e ao mesmo tempo, lhe fazer um convite! Venha para 
o lado do bem! Venha para o 11! Vou lhe passar somente dois tópicos. O 

Senador Romero, com todo seu poderio, com as emissoras de televisão, com 
o IBOPE comprado, disse que o Chico estava na frente. Mas ele pegou uma 
paulada de dez mil votos da Dona Suely! Eles não acreditavam, diziam que 
ela não achava graça, que tinha a cara feia! Mas ela não fez curso de teatro, 
nem para apresentadora, ela estudou para ser Governadora de Roraima, e 
eu tenho fé em Deus que com seu apoio nós vamos vencer! Outra coisa, 
o Senador Romero, na terra do Divino, não teve a coragem de dizer que 
foi irresponsável por não aprovar o zoneamento econômico ecológico 
desta Casa. Ele negociou com o ICMBio, da mesma forma que o Anchieta 
negociou com o ICMBio, 73 mil hectares no Baliza, e foi enganar o povo 
dizendo que esta Casa tinha aprovado o ZEE, e que ele tinha vetado por 
estar ilegal. É mentira! O Senador Romero é que fez negócio sujo com o 
ICMBio! E ainda trouxe uma etnia indígena, que ninguém conhece. Os 
índios pirititis! Isso é mentira, pois não existe essa etnia de índios no Estado 
de Roraima. O Senador tinha que respeitar o Estado de Roraima. Então, 
deixo	o	convite	a	Vossa	Excelência,	já	que	os	seus	filhos	nasceram	nesta	
terra, o senhor tem neste Estado os seus bens, e nós precisamos da sua 
ajuda e das pessoas que estão lhe acompanhando. No dia 26, nos ajude, 
por favor, vamos defender este Estado.
 O Senhor Deputado Zé Reinaldo, continua – Obrigado, 
Deputado Gabriel. Vossa Excelência tem uma grande caminhada pela frente. 
Mas, eu tenho outra conduta, acho que tudo tem o seu divisor de águas. Na 
eleição	passada,	eu	fui	o	único	que	ficou	com	o	nosso	grupo,	o	único	que	
me	refiro	é	ao	meu	grupo,	o	que	disputou	as	eleições,	o	Orlando	Justino,	
o Presidente da Câmara de Normandia, os Vereadores de Normandia, as 
lideranças, o Deputado Urzenir, a Senadora Marluce... Eu paguei um preço 
muito caro para continuar dentro desse grupo que vem desde o Brigadeiro 
Ottomar, grupo que eu acompanho há muitos anos. Então, tenho o direito 
de	dizer	que	para	onde	eu	escolher	 ir,	 não	deixo	marca	de	 infidelidade	
nem qualquer coisa do tipo: “eu te dei e você não pode ir”. Meu passe é 
livre, vou para onde eu entender que o meu grupo achar melhor. Eu já fui 
desse lado uma vez, já apoiei o Neudo em 2008, já pedi voto para ele, já 
fui cabo eleitoral do 11, isso quando Ottomar era Prefeito e a Marluce era 
candidata a governo. Então, só preciso conversar com meu grupo, preciso 
definir	com	o	Governador	Chico	Rodrigues,	preciso	resolver	o	problema	
de liderança e que rumo nós iremos tomar. Com certeza o grupo todo está 
unido, os prefeitos estão unidos, as lideranças estão unidas, os vereadores 
estão unidos, a minha família está unida, os meus quase quatro mil eleitores 
estão esperando para que eu possa dizer qual o caminho que vamos tomar.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado (Chico Guerra) – 
Deputado Zé Reinaldo, nós convivemos por cinco anos de mandatos, 
conheço Vossa Excelência, conheço o compromisso que tem com este 
Estado. Tenho certeza que esta Casa irá sentir sua falta. Mas, gostaria de 
dizer a Vossa Excelência que é um homem religioso, que Deus reserva o 
que acha que é melhor para nós, para nossa família e amigos. Acho que 
essa lição de vida Vossa Excelência tem, de religiosidade. O senhor vai 
continuar muito feliz, pois essa é uma provação que Deus põe em nossas 
vidas e temos de seguir de cabeça erguida. Vossa Excelência nasceu no 
interior do Maranhão e eu no interior deste Estado há mais de 50 anos. Onde 
de	cada	cem	crianças	que	nasciam,	20	morriam.	Mas	estamos	aqui	firmes	e	
fortes, porque Deus nos colocou aqui com uma missão, por isso aceite do 
jeito que Vossa Excelência está aceitando, sem revolta, sem mágoa. Vossa 
Excelência é e será feliz, meu abraço ao nobre amigo e vamos ser felizes 
com certeza.
 O Senhor Deputado Zé Reinaldo continua – Obrigado, Deputado 
Chico Guerra. Eu sempre digo que vim para este Estado trazido por três 
pessoas:	Deus,	o	seu	filho	Jesus	e	a	Virgem	Maria.	Foram	essas	pessoas	que	
me conduziram para cá, me deram oportunidade. Ontem, algumas pessoas 
me ligaram perguntando se estava triste! Eu falei: por que estaria triste? Eu 
já trilhei, já caminhei e cheguei onde nunca poderia ter chegado. Cheguei 
do	Maranhão	em	setembro	de	1978,	de	carona,	trabalhei	em	uma	oficina,	
três anos depois eu a comprei, dez anos depois abri a minha primeira 
empresa, que já tem trinta e um de idade. Quero dizer que passei por todos 
os governos, nunca minha empresa esteve com o nome escandalizado por 
nenhum tipo de falcatrua, nenhum tipo de desvio de verba de governo, ou 
qualquer que seja o órgão. A JR Pereira tem 31 anos de idade. Então, é o meu 
maior patrimônio, que tenho neste Estado, é o meu nome, minha família, 
meus amigos. Independente de meu mandato terminar dia 31 dezembro 
e continuar 01 de janeiro ou não, estaremos conscientes, porque Deus já 
me deu muito mais do que merecia. Eu me sinto um homem realizado, um 
homem que tem uma família abençoada, muito bem consolidada. Todos 
eles participaram desta campanha. Nós enfrentamos nossos adversários, 
Deputado Joaquim, e não atropelamos ninguém, mas nós dois fomos 
atropelados por dois candidatos cujos padrinhos resolveram não nos deixar 
disputar as eleições de igual para igual. Foi isso que aconteceu. Deixaram-
nos nessa condição, porque até uma semana antes nós éramos apontados 
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com os seis primeiros Deputados eleitos da nossa coligação e, se deixassem 
do jeito que estava, permaneceríamos com nosso mandato. Mas até 31 de 
dezembro estaremos lutando para permanecer até o tempo que Deus quiser 
e permitir, porque o povo já escolheu seus candidatos. Os padrinhos que 
foram mais fortes, com as ferramentas que usaram para poder tirar de 
alguém	que	trabalha,	vão	à	rua,	bate	na	porta,	fala	com	eleitor	e	não	fica	
escondido deixando que os outros resolvam. Essa é a nossa condição, mas 
sem colocar a culpa em alguém, com o coração limpo e a consciência de 
dever cumprido, e de uma campanha limpa e tocado por aqueles que ali 
estão	que	foram	eles	que	fizeram	minha	campanha.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Joaquim Ruiz – 
Meu amigo, esta campanha foi difícil para nós dois. Nós sabíamos que 
enfrentaríamos um grupo forte. Mas, assim como o senhor, tinha muita fé em 
Deus, acreditei e acredito que nosso bem maior é nossa família, e a sua está 
aqui presente. Nós não fomos derrotados. Eu e o senhor estamos fora desse 
processo da Assembleia Legislativa. Mas como cidadãos, vamos continuar 
lutando pelo que a nossa consciência acha melhor. O que posso lhe dizer 
Deputado Zé Reinaldo, e me permita falar assim pela nossa amizade de 
mais de 30 anos. Veja a fórmula que foi adotada para que não voltássemos 
mais para esta Casa, foi algo fantástico, algo do poder econômico sem 
precedentes na história de Roraima, para eleger duas pessoas ligadas ao 
mesmo grupo. Mas se Vossas Excelências observarem, com os Deputados 
Federais não foi diferente, atropelaram quem estava do lado para eleger 
outra pessoa. Foi tudo muito planejado, tinha quatro candidatos em nosso 
grupo, eu você, Berinho e Cascavel. Foi um trator. Sei dos detalhes de como 
a coisa foi operada no sábado. Assim como você, vou me posicionar. Não 
me sinto bem por uma questão de consciência de ter que participar de uma 
eleição ao lado desse tipo de pessoas. Primeiro, porque não sou hipócrita. 
Segundo, porque vou escutar a minha família, minha base. Mas até quarta-
feira tomo uma decisão, e vou para democracia, talvez já estejamos juntos 
trabalhando pela liberdade do nosso Estado. Obrigado.
 O Senhor Deputado Zé Reinaldo continua - Quero associar esse 
sentimento a você e dizer que quando vi aquela matéria no jornal, Vossa 
Excelência	chorando	pela	agressão	covarde	que	lhe	fizeram,	eu	disse:	ou	a	
gente	toma	uma	posição,	ou	este	Estado	vai	ficar	desgovernado,	porque	essa	
não é nossa ideia metodologia. Somos do bem, e queremos viver do lado 
do bem, queremos estar com a família de Roraima vivendo bem, proteger 
nossas famílias e proteger as famílias dos nossos amigos. Não é daquela 
forma que se ganha poder, isso para nós é ditadura, e a ditadura já acabou 
Há muitos e muitos anos.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Ionilson Sampaio – 
Deputado Zé Reinaldo, eu, com extrema alegria encerro essa campanha 
e	tinha	plena	consciência	das	dificuldades,	mas	não	imaginei	que	o	poder	
econômico	do	nosso	Estado	mais	uma	vez	viesse	tão	avassalador.	Eu	fiz	
uma campanha limpa, sem ir atrás do voto de ninguém, apenas com o apoio 
de meus amigos. Estou plenamente satisfeito com a votação que tive, sem 
mágoa e ressentimentos, com a certeza do dever cumprido, com a certeza 
de que cumpri com o meu dever nesta Casa, como Vossa Excelência. E digo 
mais, o mandato não nos pertence. Lembro-me quando o Ex-Governador 
Miguel Arraes foi encurralado no Palácio, no Campo das Princesas, em 
Pernambuco, pelas forças da ditadura para que renunciasse ao mandato em 
1964. Ele disse: “eu não posso renunciar o que não é meu, este mandato 
não me pertence, pertence ao povo de Pernambuco que me outorgou”. 
Então, esse mandato que nós temos pertence ao povo de Roraima. Tenho 
plena consciência de que cumprimos com nosso papel. Vossa Excelência é 
um colaborador desta Casa, defende suas convicções como a maioria dos 
nossos colegas, e aceitamos com a maior tranquilidade o resultado das 
urnas. Infelizmente não tínhamos o poder econômico como muitos, não 
tínhamos	uma	reta-guarda	financeira	como	muitos	tiveram,	era	praticamente	
impossível enfrentarmos isso. Deixo o mandato da Assembleia Legislativa 
com tranquilidade e respeito pela população, pelo povo de Roraima, por 
aqueles que colaboram conosco direta e indiretamente, colaboraram 
com nossa campanha, Vossa Excelência está de parabéns pela liderança 
que	exerce	nesta	Casa.	E	a	vida	segue	normalmente.	Enfim,	parabéns	a	
todos, esperamos que o povo de Roraima decida o que é melhor para eles 
esse mês. A eleição para governo será difícil, mas quem quer que seja o 
governador a partir de janeiro vai ter que mudar muita coisa neste Estado 
que está empobrecido, pois as pessoas estão desesperançadas, a saúde está 
um caos, está um caos na política ou fora dela. Então, temos o dever, a 
obrigação	de	tirarmos	nosso	Estado	dessa	situação,	e	verificarmos	quem	
foram os responsáveis. Lapidarmos este Estado, porque os responsáveis por 
deixarem o Estado nessa situação têm que ser punidos pela justiça ou pelo 
povo. Então, temos a certeza, a consciência do dever cumprido. Obrigado.
 O Senhor Deputado Zé Reinaldo continua. - Deputado Ionilson, 
o povo já demonstrou a sua força, está ai o Senador Telmário Mota, eleito, 
mostrando a força que tem no Estado, sem gastar, sem meter a mão no 

dinheiro público. Essa foi uma das votações mais expressivas. Dois 
candidatos	a	Senadores	não	conseguiram	votos	suficientes	para	combater	um	
candidato que andava a pé, em cima de uma pampa com microfone falando 
com o povo. Quando o povo quer decidir, decide, quando não quer, tira. 
 Quero parabenizar o Deputado Remídio Monai, por me dar a 
oportunidade de estar ao seu lado em Rorainópolis e em outros lugares. 
Vossa Excelência disse que posso sair candidato a Deputado Federal, 
não sei se vou ganhar. Mas Deus, quando determina, ninguém tira. Eu 
falei lá no discurso, quando o senhor não pôde ir, que sua mãe não estava 
fisicamente	do	seu	lado,	mas	que	a	partir	daquele	momento	a	luz,	a	energia	
da sua vitória vinha de sua mãe para lhe proteger na sua grande campanha. 
Associo o meu sentimento de pesar ao Deputado que também sofre, pois 
ela não queria mais aquela vida. Peço ao nosso Deputado corregedor que 
tome as providências, porque esta Casa não pagou os servidores no dia que 
deveria, e ainda há a notícia de demissão de dois mil servidores. Porque 
não	demitiram	antes	das	eleições?	Isso	não	é	justo,	serve	para	reflexão.	
Esta Casa não pode castigar aqueles que contribuíram para o andamento 
dos trabalhos desta Casa. Isso não pode acontecer, e digo aos servidores 
que busquem os seus direitos. Isso não é justo.
 Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. E digo mais, 
não	me	dou	por	vencido	e	não	acredito	que	fique	fora	desse	pleito,	fora	da	
Assembleia Legislativa.
	 Quero	finalizar	agradecendo	a	Deus,	a	 toda	minha	equipe	de	
gabinete, ao Sergio da Nova Esperança e até o último eleitor do Caroebe, 
onde tivemos uma votação expressiva, e acima de tudo, pelo voto pedido 
de casa em casa, do eleitor que acredita na nossa proposta, pois todos vocês 
foram	a	ferramenta	principal	para	essa	grande	campanha	que	fizemos.	Se	
perdemos,	ainda	não	sei	se	vamos	ficar,	ainda	não	sei,	só	Deus	sabe	aonde	
podemos parar. Portanto, quero agradecer mais uma vez. Bom dia a todos.
 O Senhor Deputado Flamarion Portela – Bom dia a todos. 
Meus cumprimentos as senhoras e senhores Deputados. Cumprimento o 
Senhor Prefeito Divino, lá de São João da Baliza, que está aqui na galeria. 
Obrigado pela sua presença. Cumprimento todas as pessoas que estão nos 
ouvindo. Claro que minhas palavras hoje serão de agradecimentos. Primeiro, 
por Deus ter me dado saúde para continuar nessa jornada, que não é uma 
jornada fácil, ao contrário, é uma jornada muito dura. A conquista do voto, 
a	transmissão	da	confiabilidade	para	que	o	eleitor	possa	analisar	se	irá	votar	
em você, é um processo de muito trabalho, um processo de convencimento 
sempre muito lento. Quero agradecer a toda a minha equipe, às pessoas 
que nos ajudaram, e que foram às ruas, agradecer o apoio da minha esposa, 
Senadora Ângela Portela, agradecer também aos quarenta e quatro mil 
votos	que	ela	recebeu,	as	minhas	filhas	Ilana	e	Mariana,	agradecer	todos	os	
votos que o Senador Telmário Mota teve, pois realmente foi uma votação 
brilhante, a todas as famílias que nos receberam, que nos abraçaram, nos 
compreenderam,	enfim	a	toda	a	sociedade	de	Roraima.	E,	como	já	foi	dito	
aqui, Deus nos reserva momentos muito bons, às vezes medianos e às vezes 
um pouco tristes, mas, temos que enxergar que a vida continua e que amanhã 
vai nascer um novo sol e você tem que olhar para frente, caminhar, navegar 
e entender que a vida continua. Então, a todos, ditas estas palavras, quero 
dizer muito obrigado. Quero parabenizar aqui também os Deputados que 
foram reeleitos e os eleitos, dizendo que espero que todos cumpram seu 
papel	institucional,	papel	de	dignificar	o	Legislativo	que	tem	três	pilares	de	
sustentabilidade	essenciais.	O	primeiro	deles	é	a	fiscalização	da	aplicabilidade	
dos recursos públicos, o segundo é representar o conjunto da sociedade e 
o	terceiro	é	a	aprovação	de	leis	que	beneficiem	a	todos.	Esses	são	os	três	
pilares da essência de sustentabilidade do Poder Legislativo e independente 
deste Poder ter membro de situação ou de oposição, tem que se entender 
que sua função é representar a sociedade, defender a sociedade, naquilo 
que incomodar o povo e que a totalidade dos membros deste Parlamento 
é essencial para isso. O grito das ruas deve ecoar aqui dentro, o clamor da 
sociedade deve repercutir aqui dentro. Aqui sim é a caixa de ressonância da 
sociedade. Quero aqui registrar algo que me deixa um pouco entristecido, ou 
seja, o que aconteceu com este Poder, não por mim, não pelo Deputado Zé 
Reinaldo, nem pelo Deputado Erci que nem disputou voto, porque seremos 
substituídos por pessoas competentes que com certeza irão desempenhar 
sua função. Mas, acho que por conhecer o Chico Guerra desde 1983, esse 
Parlamento	ficará	um	pouco	mais	entristecido	sem	ele,	por	ser	uma	pessoa	
alegre, espirituosa, um grande negociador e um grande conciliador. Esse é 
o espírito que norteia a política do Chico, e ele está aqui desde 1991, mas 
não vai continuar neste Poder. Tenho certeza que esta Casa vai se ressentir 
com a ausência dele neste processo de conciliação que é a veia principal 
de sua conduta. Agora, quero mais uma vez abraçar a todos os colegas que 
foram reeleitos, parabenizar os que foram eleitos para primeiro mandato e, 
de forma especial, parabenizar o Deputado Remídio Monai que está saindo 
deste Poder para a Câmara Federal, uma pessoa que honrou esses anos todos, 
com	muita	dignidade,	os	votos	da	sociedade	de	Roraima	e	que	irá	dignificar	
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isso lá na Câmara também, e o senhor sabe que o universo lá é maior, como 
dizia o Deputado Luizinho, que passou alguns meses para andar naqueles 
corredores do Congresso Nacional, pois são muitos labirintos. Mas, tenho 
certeza que fora isso, pela experiência que tem, será um bom representante 
da sociedade de Roraima. Quero agradecer a todos e dizer que foi muito 
honroso para mim, participar deste Parlamento. Sou uma pessoa que valoriza 
o Parlamento, que enxerga o Poder deste Parlamento, às vezes não exercido 
institucionalmente em sua plenitude, mas é o mais bonito dos poderes, o mais 
nobre dos poderes e eu explico por que. O Poder Executivo é quem nomeia, 
demite, paga, empenha, é um Poder concentrado nas mãos de uma pessoa 
só. É um Poder que se quiser ser, é um Poder autoritário. O Poder Judiciário 
solta, prende, condena. O Poder Legislativo representa a sociedade, por isso 
é o mais bonito dos poderes, e foi sem dúvida nenhuma uma grande honra 
poder participar esses anos todos do Parlamento Estadual, dando nossa 
colaboração, fazendo o bom combate, mas, sempre respeitando os outros. 
Nunca disse aqui que o Governador Chico tem bigode, que não tem, se é 
gordo ou magro, se o Anchieta é bonito ou feio. Sempre tratei no institucional 
e com provas. Todas as minhas denúncias nesse Parlamento foram respaldadas 
com provas substanciais. Naquela época, a sociedade de Roraima me elegeu 
dentro	da	oposição	e	nesse	período	todo	me	mantive	firme,	muito	firme	na	
oposição. E, mais uma vez, gostaria de lembrar que ontem os cinco partidos 
que compuseram a coligação que apoiava a Senadora Ângela Portela como 
candidata ao governo, que apoiaram o Senador Telmário Mota, os cinco 
partidos e ainda mais o PSC, do Pastor Frankemberg, depois de algumas 
conversas, com a Candidata Suely Campos, hipotecaram solidariedade, 
apoio a ela por acreditar que o Governo que está aí não tem autoridade nem 
comando. Infelizmente nosso Governador Chico Rodrigues, a quem tenho 
apreço	pessoal,	não	se	reverteu	da	figura	de	governante,	de	mandatário.	O	
Chico	consegue	ser	manobrado	pela	figura	do	Senador	Romero	Jucá,	o	que	é	
absolutamente lamentável. As maiores escolas da política do nordeste sempre 
foram, a escola de Pernambuco, desde Marco Maciel, a escola baiana, desde o 
Senador Antônio Carlos Magalhães, e lá se diz, de forma clara, que ninguém 
governa governador. Governador é ingovernável, ele é o mandatário, mas 
infelizmente o Governador Chico Rodrigues não acordou para entender que 
ele é o mandatário do nosso Estado.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Ionilson Sampaio – 
Deputado Flamarion, é bem verdade isso que Vossa Excelência está dizendo. 
Ontem, estive com o Governador Chico Rodrigues e alertei-o sobre essa 
questão. É preciso que ele governe, e que as pessoas percebam que ele é 
o	mandatário	real	deste	Estado,	sob	pena	de	ter	mais	dificuldades	ainda	
no segundo turno. Estivemos ontem em uma reunião e isso foi deixado 
muito claro. Governador é ingovernável, já dizia Benedito Valadares, ex-
governador do Estado de Minas Gerais. Mas, Deputado Flamarion, pode ter 
certeza que os tempos serão extremamente difíceis. Ganhe Chico ou ganhe 
Suely, esta Casa vai ter que tomar medidas impopulares, inclusive, para que 
a gente tenha nesses próximos três, quatros anos uma maneira de arrumar 
e reorganizar este Estado. O Estado está extremamente desorganizado, 
Roraima já não tem mais capacidade de atender as necessidades das pessoas. 
Então, esperamos que a Assembleia, tenha essa responsabilidade e que o 
governo, a partir de janeiro do ano que vem, tenha juízo sob pena de deixar 
como	legado	para	nossos	filhos	e	netos	os	reflexos	da	má	administração	e	
da desconstrução deste Estado. Obrigado.
 O Senhor Deputado Flamarion Portela continua – Obrigado, 
Deputado Ionilson Sampaio. Só queria lembrar de algo da fala do Ionilson 
que	me	ocorreu.	Estou	vendo	ali	o	Prefeito	Divino.	Talvez	pela	dificuldade	
de	FPE	muito	reduzido,	pela	dificuldade	também	de	caída	de	transferências	
para sua Prefeitura, tenha alguma coisa atrasada, mas tenho certeza que 
ele	não	atrasa	o	duodécimo	do	Legislativo,	porque	isso	significa	respeito	
a um Poder. Vejam bem! Estou falando de Deputados Estaduais. Nós, 
Deputados Estaduais, até hoje não recebemos a primeira metade do nosso 
décimo terceiro salário, os servidores também ainda não receberam a 
metade do décimo. Sabe o que mais, geralmente recebíamos salários entre 
os dias 24, 25 e 26 de cada mês. Estão ali os servidores do gabinete do 
Deputado Zé Reinaldo, pois dizem que vão pagar agora os servidores de 
gabinete entre o dia dez e treze. Quer dizer, até o Poder Legislativo já está 
quase completando atraso de um mês. A coisa realmente está exigindo 
pulso,	autoridade,	firmeza	para	colocar	o	Estado	nos	trilhos,	mas	para	que	
consigam isso, tem que haver determinação.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Gabriel Picanço 
– Na gestão do Prefeito Divino, que é nosso amigo desde criança, o ex-
governador Anchieta disse para o povo do Baliza votar no Divino que 
ele iria administrar o Baliza. Mas o senhor Divino, sem querer enganou 
o povo do Baliza, pois lá tem mais buraco do que estrelas no céu, isso 
porque o Divino acreditou na palavra do Anchieta. Eu me lembro que 
numa entrevista o ex-governador Anchieta disse para o senador Mozarildo 
que tinha ganho as duas eleições por WO. Mas quem ia disputar com ele 

era o governador Anchieta. Contudo, o povo deu uma surra no Anchieta 
que até hoje ele não acertou o caminho do aeroporto para ir embora, 
porque ele ainda deve estar tonto.
 O Senhor Deputado Flamarion Portela continua – Era o que 
eu tinha para hoje. Quero agradecer aos meus Pares o carinho, o afeto e o 
apreço e que Deus nos ilumine para continuarmos navegando nessa vida 
que segue. Obrigado.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Não havendo mais 
Oradores inscritos, passaremos para a Ordem do Dia; Discussão e votação, 
em turno único, da 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”,	da	
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”; do 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 Tribunal de Justiça; do 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 do Ministério 
Público; do 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 do 
Ministério Público; do 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”, de autoria da Comissão Especial; do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 008/14, que “aprova o nome da professora 
Antônia Vieira dos Santos, indicada para exercer o cargo de Reitora da 
Fundação UNIVIRR”, de autoria da Comissão Especial; do 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, de autoria da 
Comissão Especial; do 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”, de autoria da Comissão Especial; 
do 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”, de autoria da Comissão Especial; da 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, que “altera dispositivos da Lei 
Complementar nº 130, de 21 de dezembro de 2007, que “institui as regiões 
metropolitanas no Estado de Roraima”, de autoria governamental; do Projeto 
de Lei Complementar nº 011/14, que dispõe sobre nova redação ao 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, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
008/2013, que “acresce o art. 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 idosas), de autoria do Deputado Chico Guerra 
e outros Deputados.
 Suspendo a Sessão pelo tempo necessário para que as Comissões 
em conjunto possam analisar e emitir Parecer aos projetos pendentes.
 Reaberta a Sessão.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Dou por reaberta a 
Sessão.
	 Solicito	ao	Senhor	Primeiro	Secretário	que	proceda	à	verificação	
de quórum.
 O Senhor Primeiro Secretário (Gabriel Picanço) – Não há 
quórum Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Não havendo 
quórum	para	deliberação	das	matérias,	transfiro	a	pauta	da	Ordem	do	
Dia para a próxima Sessão.
 Explicações Pessoais.
 Não havendo quem queira se pronunciar e, não havendo mais 
nada a tratar, dou por encerrada a Sessão e convocou outra para o dia 08 
de outubro, à hora regimental. 
 Registraram a presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Ângela Á. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chicão da 
Silveira, Chico Guerra, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Erci de 
Moraes, Flamarion Portela, Gabriel Picanço, George Melo, Ionilson 
Sampaio, Jânio Xingu, Joaquim Ruiz, Marcelo Natanael, Naldo da 
Loteria, Remídio Monai, Soldado Sampaio e Zé Reinaldo.
Ata Sucinta Aprovada em: 08/10/2014


