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ATOS ADMINISTRATIVOS
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 347/2014-DGP
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE
 Art. 1º CONCEDER à servidora BRUNA FREITAS DE 
MELO, matrícula 015214, 180 (cento e oitenta) dias consecutivos de 
licença maternidade a partir de 07/10/2014.  
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a partir da data supra mencionada.
 Palácio Antonio Martins, 27 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 348/2014-DGP
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE
 Art. 1º CONCEDER à servidora KARLA RONIELLE DO 
SOCORRO CARDOSO, matrícula 08171, 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos de licença maternidade a partir de 22/08/2014.  
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a partir da data supra mencionada.
 Palácio Antonio Martins, 27 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 349/2014-DGP
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
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conformidade com a Resolução 11/92,
RESOLVE

 Art. 1º Art. 1º SUSTAR por necessidade do serviço 
de 14/10/2014 a 23/10/2014 (dez dias) o período das férias da 
servidora RAIMUNDA MACEDO COSTA, referente ao exercício 
de 2013/2014, conforme Memorando nº 164/2014 – Diretoria 
Administrativa, para serem usufruídas posteriormente.
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 Palácio Antônio Martins, 27 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 350/2014-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 A servidora ELDA EVÂNIA DOS SANTOS, matrícula 
010221, USUFRUIRÁ férias referentes ao exercício de 2013/2014, que 
estavam marcadas para o período de 03/02/2014 a 04/03/2014, no período de 
09/02/2015 a 10/03/2015, conforme memorando nº 201/2014-ESCOLEGIS.
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 Palácio Antônio Martins, 27 de Outubro de 2014.

Deputado Francisco de Sales Guerra Neto 
Presidente

Deputado Jalser Renier Padilha
1º Secretário

Deputado Remidio Monai Montessi
2º Secretário

RESOLUÇÕES DE AFASTAMENTOS
R E S O L U Ç Ã O Nº 647/2014

 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 Excelentíssimo Senhor 
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO para viajar com 
destino a cidade de São Paulo-SP, sendo que a saída ocorrerá a partir das 
14 horas do dia 28.10.2014 e retorno previsto para o dia 31 do corrente mês 
e ano, com a finalidade de tratar de assuntos inerentes às suas atividades 
parlamentares, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 27 de outubro de 2014
Deputada FRANCISCA AURELINA DE MEDEIROS LIMA

Presidenta em Exercício
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 648/2014
 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 Excelentíssimo Senhor 
Deputado GABRIEL FIGUEIRA PESSOA PICANÇO para viajar 
com destino a cidade de Manaus-AM, no período 02.11 a 05.11.2014, 
com a finalidade de participar de Audiência Pública para debater a 
instalação da Superintendência Regional do Banco Central na capital 
amazonense, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 28 de outubro de 2014
Deputada FRANCISCA AURELINA DE MEDEIROS LIMA

Presidenta em Exercício
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário
Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO

3º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 649/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
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Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com 
a Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento do Excelentíssimo Senhor 
Deputado JOSÉ REINALDO PEREIRA DA SILVA para viajar com 
destino a cidade de Manaus-AM, no período 31.10 a 04.11.2014, com a 
finalidade de tratar de assuntos inerentes às suas atividades parlamentares, 
a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 28 de outubro de 2014
Deputada FRANCISCA AURELINA DE MEDEIROS LIMA

Presidenta em Exercício
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário
Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO

3º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 650/2014
 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 Excelentíssimo Senhor 
Deputado JALSER RENIER PADILHA para viajar com destino as cidades 
Brasília-DF e São Paulo-SP, sendo que a saída ocorrerá a partir das 14 horas 
do dia 28.10.2014 e retorno previsto para o dia 30 do corrente mês e ano, com 
a finalidade de tratar de assuntos inerentes às suas atividades parlamentares, 
a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 28 de outubro de 2014
Deputada FRANCISCA AURELINA DE MEDEIROS LIMA

Presidenta em Exercício
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário
Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO

3º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 651/2014
 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 CARLOS OLÍMPIO 
MELO DA SILVA, Matrícula 1867 para viajar com destino a cidade de 
Manaus-AM, no período 03.11 a 12.11.2014, com a finalidade de participar 
de treinamento sobre técnicas Legislativas na Assembleia Legislativa daquele 
Estado, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 28 de outubro de 2014
Deputada FRANCISCA AURELINA DE MEDEIROS LIMA

Presidenta em Exercício
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário
Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO

3º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 652/2014
 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 WILLIAM 
PEREIRA DIAS, Matrícula 7581 para viajar com destino a cidade de 
Manaus-AM, no período 03.11 a 09.11.2014, com a finalidade de participar 
de treinamento sobre técnicas Legislativas na Assembleia Legislativa 
daquele Estado, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 28 de outubro de 2014
Deputada FRANCISCA AURELINA DE MEDEIROS LIMA

Presidenta em Exercício
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário
Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO

3º Secretário

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA
ATA D A S E G U N D A M I L É S I M A T R E C E N T É S I M A 
QUADRAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
QUADRAGÉSIMO OITAVO PERÍODO LEGISLATIVO DA SEXTA 

LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DE RORAIMA.
Às nove horas do dia vinte e um de outubro de dois mil e quatorze, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima trecentésima 
quadragésima quarta Sessão Ordinária do quadragésimo oitavo período 
Legislativo da sexta Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima. Havendo quórum regimental, o Senhor Presidente em exercício, 
Deputado Chicão da Silveira, declarou aberta a Sessão convidando o 
Senhor Deputado Brito Bezerra para atuar como Primeiro Secretário Ad 
hoc. Em seguida, solicitou ao Senhor Segundo Secretário, Deputado 
Remídio Monai, proceder à leitura da Ata da Sessão anterior, que foi lida 
e aprovada na íntegra. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao 
Senhor Primeiro Secretário proceder à leitura do Expediente. RECEBIDOS 
DOS DEPUTADOS: Memorando n° 024/14, de 16/10/14, do Deputado 
Marcelo Cabral, justificando sua ausência na sessão plenária do dia 15 de 
outubro. Memorando nº 312/2014, de 15/10/14, do Deputado Jalser Renier, 
justificando sua ausência na sessão plenária do dia 30/09/14. DIVERSOS: 
Ofício n° 258/14, de 16/10/14, do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, 
encaminhando o Anteprojeto de Lei Complementar que dispõe sobre a 
alteração da Lei Complementar nº 006/94. Ofício n° 259/14, de 16/10/14, 
do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, comunicando que considere 
sem efeito o ofício nº 257/2014/PRESI/TCERR de 16/10/14, substituído 
pelo ofício nº 258/2014/PRESI/TCERR. Ofício n° 260/14, de 20/10/14, 
do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, informando que a Corte de 
Contas realizará, no dia 23/10/14, Sessão Especial para apreciação e 
prestação de Contas do Governo do Estado, exercício 2012. GRANDE 
EXPEDIENTE: O Senhor Deputado Flamarion Portela iniciou 
parabenizando o Jornal Folha de Boa Vista pelo trigésimo primeiro 
aniversário deste jornal, que teria construído, ao longo desses anos, 
credibilidade e se tornado referência no Estado. Em seguida, informou que, 
mais uma vez, o governo só repassou 50% do duodécimo aos Poderes. De 
acordo com o Senhor Parlamentar, o governo alega não ter dinheiro, mas 
teria pago, no último dia treze, com recursos do FPE, mais de trinta e cinco 
milhões de reais às empresas preferidas, como a AMPLA Comércio e 
Serviços LTDA, que recebeu mais de dois milhões de reais e, segundo o 
Senhor Parlamentar, pertence a um laranja do Senador Romero Jucá. 
Prosseguindo, deu conhecimento de uma cautelar inibitória aprovada pelo 
Pleno do Tribunal de Contas do Estado, cujo teor informa que o então 
governador se valeria do cargo para, com o apoio de empresários locais, 
lesar o erário em benefício da campanha política. Para enfatizar a denúncia, 
o Senhor Deputado relatou as informações contidas na cautelar sobre os 
motivos de tal conduta do atual Governador. Continuando, falou das 
possíveis consequências do ilícito relatado no documento para o Estado, 
o que pioraria na sua opinião, o repasse do duodécimo. Continuando, 
chamou a atenção dos seus Pares e da sociedade para a gravidade do 
problema e listou os vários órgãos que receberam a cautelar, dos quais não 
seria admissível a afirmação de desconhecimento de tais crimes. Finalizou, 
afirmando que, por causa desse pagamento do governo a essas empresas, 
muitos servidores estaduais não receberão seus salários no próximo dia 
primeiro, uma vez que o governo comprometeu as finanças. ORDEM DO 
DIA: O Senhor Presidente anunciou, para pauta da 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 068/13, 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 dispõem sobre os vencimentos dos 
servidores efetivos do Ministério Público do Estado de Roraima e dá outras 
providências”; de autoria do 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 dispõem 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”, de autoria da Comissão Especial. 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”, de autoria da Comissão Especial. 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 
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de Terras e Colonização do Estado de Roraima – ITERAIMA, de autoria 
da Comissão Especial. 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. 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. Proposta 
de Moção de Pesar nº 019/14, 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. 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, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 008/13, que “Acresce o artigo 27-A e §§ 1º 
e 2º ao texto da Constituição do Estado de Roraima” sobre carga horária 
de trabalho ao acompanhante de pessoas com necessidades especiais ou 
idosos, de autoria do Deputado Chico Guerra e vários Deputados. Em 
seguida, o Senhor Presidente suspendeu a Sessão pelo tempo necessário 
para que as comissões em conjunto pudessem analisar e emitir parecer aos 
Projetos de Leis nº 044/14, 045/14 e 046/14 e ao Projeto de Lei 
Complementar nº 008/14. Após o tempo estipulado, o Senhor Presidente 
reabriu a Sessão solicitando ao Senhor Primeiro Secretário que procedesse 
à leitura da Mensagem Governamental nº 049/14 de Veto Total ao Projeto 
de Lei nº 068/13. Colocado em Discussão e votação secreta, o veto foi 
mantido por 13 votos favoráveis e 02 contrários. Após, o Senhor Presidente 
solicitou ao Senhor Primeiro Secretário que procedesse à leitura da 
Mensagem Governamental nº 051/14, de Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 
026/2014. Em seguida, o Senhor Presidente atendeu a um requerimento 
verbal do Senhor Deputado Jalser Renier para adiar a votação da referida 
Mensagem e informou que a pauta continuará trancada até a votação da 
matéria. Continuando, transferiu as matérias constantes da Ordem do Dia 
para a próxima Sessão. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Os Senhores 
Deputados Soldado Sampaio, Jalser Renier e Erci de Moraes 
parabenizaram os diretores e todos os servidores que fazem parte do Grupo 
Folha de Boa Vista, que há 31 anos presta relevantes serviços à sociedade 
roraimense. O Senhor Presidente, em nome da Mesa Diretora da Assembleia, 
parabenizou o Grupo Folha de Boa Vista pelos 31 anos de existência, história 
e valentia em manter-se imparcial e verdadeiro, fazendo diferença para a 
população do Estado com as informações que veicula. E, não havendo mais 
nada a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a Sessão e convocou 
outra para o dia 22 de outubro, à hora regimental. Registraram a presença, 
no painel, os Senhores Deputados: Ângela A. Portella, Aurelina Medeiros, 
Brito Bezerra, Chicão da Silveira, Chico Guerra, Coronel Chagas, Erci 
de Moraes, Flamarion Portela, George Melo, Ionilson Sampaio, Jalser 
Renier, Joaquim Ruiz, Marcelo Cabral, Marcelo Natanael, Naldo da 
Loteria, Remídio Monai, Soldado Sampaio e Zé Reinaldo.
Aprovada em: 28/10/2014

TERMO DA NÃO REALIZAÇÃO DA SEGUNDA MILÉSIMA 
TRECENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUINTA SESSÃO 
ORDINÁRIA DO QUADRAGÉSIMO OITAVO PERÍODO 
LEGISLATIVO DA SEXTA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA.
Às nove horas do dia vinte de dois de outubro de dois mil e quatorze, 
no Plenário desta Casa Legislativa, por falta de quórum regimental, 
deixou de ser realizada a segunda milésima trecentésima quadragésima 
quinta Sessão Ordinária. Registraram a presença no painel os Senhores 
Deputados:  Chicão da Silveira, Coronel Chagas, Erci de Moraes, 
Jânio Xingú,  Joaquim Ruiz, Naldo da Loteria e Remídio Monai. 
Aprovado em: 28/10/2014

TERMO DA NÃO REALIZAÇÃO DA SEGUNDA MILÉSIMA 
TRECENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA 
DO QUADRAGÉSIMO OITAVO PERÍODO LEGISLATIVO DA 
SEXTA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE RORAIMA.
Às nove horas do dia vinte e três de outubro de dois mil e quatorze, no 
Plenário desta Casa Legislativa, por falta de quórum regimental, deixou de 
ser realizada a segunda milésima trecentésima quadragésima quinta Sessão 
Ordinária. Registraram a presença no painel os Senhores Deputados: Brito 
Bezerra, Coronel Chagas, Erci de Moraes, George Melo, Jânio Xingú,  
Marcelo Natanael e Remídio Monai. 
Aprovado em: 28/10/2014 

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2342ª SESSÃO, EM 15 DE OUTUBRO DE 2014.
48º PERÍODO LEGISLATIVO DA 6ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS.

(Em exercício)
 Às nove horas do dia quinze de outubro de dois mil e 
quatorze, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
trecentésima quadragésima segunda Sessão Ordinária do quadragésimo 
oitavo período legislativo da sexta legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) - 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 (Chicão da Silveira) – (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:
 Memorando n° 038/14, de 14/10/14, do Deputado Jean Frank, 
justificando sua ausência na sessão plenária do dia 09/10/14.
 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 Deputado Soldado Sampaio pede uma Questão de 
Ordem – Senhor Presidente, gostaria de retirar meu nome do Grande 
Expediente. 
 O Senhor Primeiro Secretário (Gabriel Picanço) – (Procedida 
à chamada).
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Senhor Presidente, senhoras 
e senhores Deputados, colaboradores da Casa, imprensa e todos os presentes, 
meu cordial bom dia. Senhor Presidente, faço uso desta tribuna hoje para 
relatar um fato, inicialmente, positivo para nosso Estado. Em 2012, fiz uma 
indicação ao Executivo e enviei cópias para a ADERR e para a Secretaria 
de Agricultura, para que nós criássemos, quando digo “nós”, é o Estado 
de Roraima, através da ADERR e da Secretaria de Agricultura, criar um 
programa estadual de sanidade para animais aquáticos, ou seja, um programa 
de sanidade em toda a cadeia produtiva, principalmente da piscicultura 
do Estado de Roraima. A ADERR, após muita insistência deste Deputado 
que vos fala, designou um profissional que pudesse criar um regulamento 
técnico do programa estadual de sanidade aquática de Roraima. Foi até 
mais abrangente, não apenas para a piscicultura, mas também instituiu o 
programa de sanidade de animais aquáticos – PESA, no âmbito da ADERR. 
Esse profissional foi designado através de um decreto, houve uma portaria 
e houve instrução normativa da ADERR para que ele trabalhasse nesse 
regulamento técnico. Pois bem, a cadeia produtiva da piscicultura no nosso 
Estado é consolidada, mas minha preocupação sempre foi que aconteça com 
a piscicultura o que aconteceu, em Roraima, com a bovinocultura. A questão 
da febre aftosa praticamente inviabilizou a pecuária no Estado. Mesmo 
assim, Vossas Excelências sabem que quem cria boi pode esperar um mês, 
dois, três, apesar de causar prejuízos e danos financeiros, mas, na cadeia da 
piscicultura de sanidade, os peixes não vão esperar dois, três, quatro nem 
cinco meses, a quebra desse setor é imediata. Foi com essa preocupação 
que fiz a indicação. Pois bem, esse profissional, cujo nome gostaria de citar, 
Haroldo Pimentel Trajano, excelente profissional, filho deste Estado, trabalha, 
há mais de vinte anos como médico veterinário na Secretaria de Agricultura 
e agora na ADERR. Profissional respeitado, foi para Minas Gerais à custa do 
nosso Estado, e do contribuinte. Foram investidos quase cem mil reais para 
formar esse profissional, que voltou já com todo o trabalho em andamento, 
mas foi exonerado através da portaria nº 8384ADERR/ Gabinete, que diz 
o seguinte: “a Presidente substituta da Agência de Defesa Agropecuária do 
Estado de Roraima – ADERR, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
Artigo primeiro - exonerar o servidor Haroldo Pimentel Trajano, cargo 
comissionado de assessor. Essa portaria tem efeito a partir do dia nove de 
outubro de 2014, revogadas as disposições em contrário”. Quase cem mil 
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reais investidos, em um profissional de ponta, técnico respeitado no Estado, 
demitido. E não foi só ele, o Gelb Platão, que foi Delegado do Ministério da 
Agricultura, estava também na ADERR e foi um dos grandes responsáveis 
para que pudéssemos reduzir o grau de risco da febre aftosa, que era de alto 
risco e baixou para o médio. Esse foi um trabalho feito pelo Gelb Platão e 
também pelo Dr. Haroldo, os quais foram demitidos e adivinhem por quê? 
Foram demitidos porque exerceram a cidadania, exerceram a democracia 
plena e declararam seu voto para o 11, para a candidata Suely Campos. Este 
governo perseguidor demitiu esses dois técnicos, mesmo após investir neles. 
Queriam que, atrelado ao investimento, e ao cargo comissionado, estivesse 
também o voto. Isso é um absurdo. Isso é uma afronta à nossa democracia. 
Mas isso não está acontecendo somente na ADERR. Esses dois profissionais 
foram demitidos e estão aqui em minhas mãos as portarias, e o trabalho 
que eles estavam desenvolvendo. E, digo mais, todos os funcionários de 
cargos comissionados, em especial do governo, estão sendo ameaçados. 
Devem adesivar os carros sob pena de ser demitidos. Inclusive, aqueles 
que ficarem calados. Está aí um vídeo postado pelo coordenador geral da 
campanha do Chico Rodrigues, todo mundo já tem conhecimento de que 
eles estão ameaçando, de demitir quem não trabalhar. É assim democracia? 
De maneira coercitiva que se conquista o voto? Não podemos tolerar essas 
afrontas. Ontem à noite, eu e o Deputado Sampaio tivemos acesso a um 
ex-presidente de bairro chamado Naja, um senhor conhecido, responsável, 
político, não tem sequer uma casa para morar, mas é muito querido pela 
população do nosso Estado, sobretudo pelo bairro Bela Vista, do qual foi um 
dos fundadores. Ele foi assediado ontem o dia inteiro pelo Senhor Ricardo 
Matos, um dos agentes do governo para angariar e comprar votos. Ofereceram 
para o senhor Naja, 5 mil reais, uma casa para morar e pediram que ele 
contratasse 100 pessoas no valor de 400 reais. Ele está disposto a depor na 
Polícia Federal e Ministério Público, ou onde precisar, pois foi assediado 
para pedir votos e trabalhar para o Governo do Estado. Isso é uma afronta 
à nossa democracia. Está comprando documentos nas casas para as pessoas 
não votarem. Deputado Joaquim, onde estamos? Vamos perecer desse mal 
no século XXI? Uma afronta de morte à nossa democracia. Quero chamar a 
atenção da Polícia Federal para ficar atenta, aos órgãos fiscalizadores como 
Ministério Público e, sobretudo, o Tribunal Regional Eleitoral, as autoridades 
imbuídas de trabalhar por um pleito sério e democrático agora no segundo 
turno. Essa afronta está acontecendo aos olhos de todos, mas não podemos 
aceitá-la. Há reuniões com funcionários públicos, ameaçando de demissão. 
Eles vêm, indignados, nos falar. Nós não vamos nos calar. Enquanto houver 
esta tribuna, vamos falar e vamos aqui defender a democracia e o direito ao 
voto ético e consciente. E o dinheiro? Por que tem milhões de reais agora? 
Senhoras e Senhores Deputados, há milhões de reais para comprar voto e 
não há oitenta e cinco reais para comprar uma botija de oxigênio para salvar 
vidas. Morreram pessoas. Isso é uma afronta. Esses milhões de reais poderiam 
ter melhorado a trafegabilidade das vicinais, construído as pontes. Será que 
esse dinheiro não é aquele desviado do IPER? Os mais de cem milhões de 
reais? Ou são aqueles 30 milhões que o governo deu de isenção fiscal a uma 
empresa multimilionária? Aquela que derrubamos uma parte aqui no Tribunal 
de Contas do Estado. De onde vêm esses milhões de reais se está decretado 
falência na educação e na saúde do nosso Estado? De onde vêm esses milhões de 
reais Senhoras e Senhores? Senhoras e Senhores, é um ato de cidadania, todos 
nós do Estado de Roraima não deixar isso acontecer, esclarecer às pessoas que a 
cidadania e a democracia não se exerce dessa maneira. Gostaria de levantar isso 
aqui não só para reflexão, mas, também para ação concreta de toda sociedade 
roraimense, quanto ao que está acontecendo de modo que não se repita o que 
houve em 2010. O abuso de poder econômico, o dinheiro roubado. Vou usar 
esse nome, roubado do nosso Estado, conseguiram comprar uma eleição pelo 
qual passaram quatro anos maltratando, pisoteando o povo do nosso Estado. 
Não podemos aceitar que isso se repita, cabem a nós, agentes políticos, agentes 
públicos e cidadãos comuns, trabalhar para que a democracia seja respeitada 
e exercida na sua plenitude.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Soldado Sampaio – 
Fui testemunha da fala do Senhor Naja e de outras lideranças, inclusive, 
das que me apoiaram no Sul do Estado, as quais foram chamadas para 
oferecer 30 mil reais para que compusessem a base do governo do 40. Por 
outro lado, tinha a promessa de contratar várias pessoas a 400 reais para 
trabalhar por dez dias. Esse é o rito que está sendo feito nas lideranças e 
com presidentes de bairros. O governo indo lá tentar comprar as pessoas, 
comprar sua dignidade, montar curral de cabos eleitorais para pagar boca 
de urna. Inclusive já é estratégia do próprio coordenador de campanha 
que é o colega nosso, Deputado Jalser, de mapear cada bairro, cada cidade 
do interior, cada vila para ter um coordenador e a orientação é bem clara, 
o que precisa e quanto custa para reverter os votos. E aquele que não 
conseguir reverter o voto compre e guarde os documentos. Várias pessoas 
já me procuraram, trouxeram essas informações. Estão tentando pegar o 
título das pessoas, os documentos, para as pessoas não irem votar. Estão 

mapeando na ponta da caneta. Que eleição é essa? Onde está a cidadania, 
a democracia?  É um leilão como fizeram no segundo turno em 2010? 
Quero aqui chamar a atenção da Polícia Federal, do Presidente do TRE, 
Doutor Mauro Campelo, para que façam alguma coisa. Não queremos que 
se repita o que passou em 2010, quando o Tribunal praticamente tinha 
sessão quase todos os dias da semana para julgar processo de compra 
de votos, o TRE fez a parte dele, infelizmente, o TSE não julgou os 
processos para penalizar aquelas pessoas que compraram votos. Dentro 
da academia de polícia, os policiais e bombeiros estão sendo convocados 
a colocarem placa, inclusive com ameaças claras de que, se não houver 
uma adesão não, terá a promoção para a qual estão fazendo curso. Isso 
tem ocorrido em toda a administração, na Prefeitura Municipal de Boa 
Vista, prefeituras do interior e na nossa briosa polícia militar, que é um 
órgão que deve estar isento de qualquer processo político, até para poder 
fiscalizar no dia das eleições. É inadmissível, vergonhoso e mais uma 
vez quero chamar a atenção da Polícia Federal. Atenção, Polícia Federal, 
faça sua parte, monitore, pois já deu vários botes e apreendeu dinheiro. 
Quero chamar a atenção do TRE, convoque mais forças armadas, a força 
nacional, a Polícia Federal, porque eu tenho dúvida se a nossa polícia 
estadual terá isenção para fazer a fiscalização do processo eleitoral.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Gabriel Picanço – 
Infelizmente, no Estado de Roraima, como diz o velho ditado popular, 
desculpem a expressão da palavra, olhem a esculhambação onde está. O 
Doutor Haroldo Amora, por quem tenho maior respeito, está comandando 
uma invasão com mais de 3 mil pessoas por trás do CSE. Temos 
depoimento, inclusive, de advogados, que diz o seguinte: “as terras são 
do Estado, essas 3 mil pessoas estão aqui e vocês dão graças a Deus. Não 
é compra de voto, mas, se não fosse o governador Chico Rodrigues ter 
mandado invadir, vocês não iriam ter terras”. Olhem aonde já chegou o 
desrespeito com o Estado de Roraima. O SEBRAE é uma empresa de 
orgulho nacional. Hoje, os funcionários do SEBRAE são humilhados, 
obrigados a colocar adesivos e pedir votos para o Chico Rodrigues. Eu 
tenho 50 meses de mandato e faço um desafio: se encontrarem um bem 
feito pelo Chico Rodrigues e pelo Senador Romero Jucá nesse Estado, 
eu renuncio o meu mandato, renuncio hoje ainda. Eles querem mandar 
nesse Estado com a força da arrogância, do dinheiro e com a força 
da opressão. Onde eles metem as mãos, o Estado acaba. Não há um 
prefeito, neste Estado, apoiado pelo Senador que não tenha problemas 
na justiça, porque o dinheiro que vem eles usam do jeito que querem. É 
esse governo que queremos para o nosso Estado? O Estado está há sete 
anos administrado por esse grupo que o Senador Romero comanda. Até 
o Estado de Roraima eles conseguiram quebrar. Antes de eles assumirem 
e tirarem dinheiro do cofre, saíram devendo mais de dois bilhões, cento 
e quarenta milhões do dinheiro do IPER. Então, são por essas coisas que 
não dá vontade de discutir política, porque eles se acham donos do Estado. 
Como o Secretário, como os diretores, que humilham as pessoas e as 
obrigam receber denúncias da CODESAIMA. O setor da CODESAIMA 
ameaça com o dedo na cara das pessoas para adesivarem carros senão os 
familiares vão ser demitidos. Isso é covardia! Isso é falta de programa, 
falta de credibilidade, Flamarion. Eles não vão mais às ruas, porque 
não dá gente e eles levam vaias. Eles estão escondidos nos gabinetes 
comprando votos, articulando, fazendo maracutaias para comprar votos. 
Eles não vão mais para a televisão. Eles não vão mais para as ruas. Não 
vão mais fazer reuniões.
 Então, era esse meu sentimento Deputado Brito. Quero me 
juntar ao seu pronunciamento e dizer que Roraima precisa reagir, sim. 
A Assembleia Legislativa precisa, os funcionários têm de reagir. Eles 
têm de votar contra o desmando, pois se não recebem os seus salários é 
porque o Governador não manda duodécimo. Ele não é dono do Estado. 
Ele tem de obedecer esta Casa. Nesta Casa, existem leis. Então, era isso. 
Muito obrigado.
 O Senhor Deputado Flamarion Portela – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, Deputado Brito, eu vou ser o mais breve para 
fazer a seguinte reflexão. Nós sabemos que no ensino, a ciência e inovação 
fazem parte do processo democrático de todo Estado e de toda a Nação que 
queira prosperar e avançar. Eu vi quando nós estávamos ali na sala e chegou 
aqui o Doutor Haroldo. Ele, Deputada Aurelina, é funcionário da ADERR e 
concluiu mestrado, agora, há poucos dias, em Minas Gerais, pago pelo Estado. 
Quer dizer, o Estado investiu numa mão-de-obra qualificada para dar um 
retorno mais satisfatório para a sociedade. O que acontece? Como ele tem 
uma convicção, uma política diferente daquilo que o Governador quer, ele 
foi simplesmente, Deputado Chicão, exonerado. Quer dizer, desrespeitando 
o dinheiro do povo investido neste técnico. Está aí o decreto de exoneração, 
que ele entregou ao Deputado Brito, quando eu vi. Isso mostra que, realmente, 
o Governador Chico Rodrigues fala uma coisa e põe em prática outra. Ele 
não manda, não tem comando, não tem altivez, não sabe o que está fazendo. 
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Ele, simplesmente, parece uma biruta, aquele instrumento que orienta os 
vôos contra o vento. Ele, simplesmente, esqueceu de que é Governador e 
está sendo um verdadeiro fantoche. E é da área dele. Ele está desrespeitando 
a própria área de formação técnica. É lamentável vermos isso no Estado de 
Roraima em pleno século XXI. Parabéns a Vossa Excelência.
 O Senhor Deputado Jean Frank – Deputado Brito, é notável 
o desespero pela forma como o grupo do 40 está fazendo essa campanha. 
O coordenador geral, eu tive acesso à gravação, ao áudio, em que ele 
humilha os funcionários públicos do Estado de Roraima. Disse que, 
se os funcionários públicos não votarem, não forem para as ruas, 
principalmente os comissionados, serão todos demitidos. É um absurdo o 
que o coordenador geral está fazendo. O que a política nos está trazendo? 
Tivemos o maior crime eleitoral no dia 6, quando a Mesa Diretora desta 
Casa demitiu mais de mil e duzentos funcionários. Pessoas que mantêm as 
suas famílias com esse emprego. Demitiram para poder contratar pessoas, 
para apoiar o Chico Rodrigues. O maior crime eleitoral do país aconteceu 
na Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. E eu pergunto de Vossa 
Excelência: Cadê o Ministério Público Federal? Cadê o Ministério Público 
Estadual? Cadê a Polícia Federal? Será que eles não estão vendo os crimes 
eleitorais que estão cometendo? Desespero, Deputado Brito, porque estão 
comprando, mas estão vendo que não estão mudando. Obrigado.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra continua. Deputado Jean, 
torço como Vossa Excelência, para que os órgãos fiscalizadores consigam 
enxergar tudo isso, mas torço, principalmente, para que a população 
do nosso Estado, o povo bom do Estado de Roraima, enxergue essas 
atrocidades e consiga dar o troco nas urnas de maneira democrática. 
Outra questão de bastidores, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores 
Deputados. A Secretaria de Estado da Fazenda está efetuando pagamento 
para fornecedores do governo independente daqueles que entregam ou não 
as mercadorias, fazem ou não os serviços para os quais foram contratados. 
Isso para que o Governo do Estado receba de volta 50% dos valores a 
ser usado na campanha eleitoral. Outra questão séria nesta Casa, Senhor 
Presidente, Vossa Excelência, que está assumindo a Presidência e é o 
Primeiro Presidente: sobre o duodécimo desta Casa, já sabemos de forma 
antecipada, não será repassado todo pelo Governo do Estado, porque o 
dinheiro vai ser usado para pagar esses fornecedores e pegar uma parte 
de volta para comprar voto. Já sabemos que o salário de vocês, que são 
colaboradores desta Casa, só vai sair no mês que vem, depois do 10. Já 
sabemos, de forma antecipada, para quê vai servir esse recurso. Nossa 
Casa não pode se ajoelhar a esses tiranos que estão aí no Poder Executivo. 
O Senador Romero Jucá falou, em rede pública, que vai mandar prender 
os ex-governadores, o Deputado Flamarion, o ex-governador José de 
Anchieta, Neudo Campos. Ele, agora, de todo poderoso politicamente, 
é magistrado, é juiz, inclusive, com mandato eletivo. Isso é uma afronta 
em nosso Estado, nós não podemos, de maneira nenhuma, aceitar e nos 
calar, nos curvar a esses poderosos tiranos irresponsáveis, mentirosos, 
compradores de votos que querem permanecer no poder. Obrigado a todos 
aqui presente. Vamos agir, o homem e a mulher de boa fé são aqueles que 
têm ação e não omissão. Um dos maiores pecado é a omissão. Vamos 
agir e guerrear contra quem trabalha contra nosso povo. Obrigado.
 O Senhor Deputado Flamarion Portela – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados. 
 A minha primeira fala é para homenagear os professores. Hoje 
é o Dia do Professor, Deputado Joaquim. Eu sempre disse, porque isso é a 
minha verdade, verdade do meu coração e da minha mente, o professor é o 
mais importante de todos os agentes públicos. O professor é mais importante 
que o Deputado, Governador, Desembargador, Juiz, pois passamos pela mão 
do professor, quem, através do processo de ensino aprendizagem, constrói 
uma carga de conhecimento para tocarmos a nossa vida. Nós sabemos 
como estão nossas escolas, sabemos da desvalorização do professor, mas 
sabemos também da determinação, amor e paixão que cada um tem em 
ensinar nossos filhos hoje e, amanhã, ensinar nossos netos.
 Então, a minha primeira fala é no sentido de homenagear, abraçar, 
congratular com todos os professores de Roraima. Deputada Ângela Portella, 
a Senhora, que é uma das professoras desse Estado, assim como a Senadora 
Ângela Portela, que está Senadora, mas é professora de formação. Quero 
abraçar, congratular-me e homenagear todos os professores.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Joaquim Ruiz 
_ Deputado Flamarion, quero aproveitar sua fala com relação aos 
professores. Vossa Excelência participou ativamente do Plano de Cargos 
e Salários, que, acho, não foi o plano dos sonhos, ideal, mas foi o possível 
de alcançarmos. Conseguimos aprovar, nesta Casa, o único plano no 
Brasil, mérito da negociação dos Sindicatos com o poder Legislativo, 
com as 16 horas, que é uma Lei Federal, mas nenhum Estado do Brasil 
adota até hoje. Quando vamos para o piso salarial do País, na América 
do Sul, somos o penúltimo. Se formos para o mundo do qual o Brasil faz 

parte, entre as 10 maiores potências, estamos no 53º lugar. Em termos 
de salários só ganhamos de Cingapura, algo que assusta e precisa ser 
revisto. Este não é um dia de parabenizações aos professores, mas de 
reflexão para a classe política, para buscar uma solução, pois não adianta 
nós colocarmos escolas de primeiro mundo, se o salário do professor é 
de terceiro mundo. Parabéns pela sua mensagem aos professores do País.
 O Senhor Deputado Flamarion Portela continua – Obrigado, 
Deputado Joaquim. Só para ilustrar, porque aqui eu vejo jovens, servidores, 
inclusive. Que vocês, hoje à noite, façam essa pesquisa. Vou citar como 
exemplo o Japão, que é um país de primeiro mundo, onde o processo de 
aprendizagem é extremamente eficiente e onde se respeita o professor, a tal 
ponto, que todo e qualquer cidadão, pode ser o Primeiro Ministro ou a maior 
autoridade econômica do judiciário, ao passar pelo Imperador, é obrigado a 
referenciá-lo. Sabe qual é a única personalidade japonesa que não é obrigada 
a referenciar o Imperador? O professor. É a única personalidade daquela 
Nação que está dispensada de fazer o cumprimento formal ao Imperador. 
Para vocês verem o quanto essa Nação valoriza o professor. 
 Mas, vamos ao nosso segundo assunto. Eu ouvi uma fita do 
Senador Romero Jucá, anteontem, na qual, ele, de forma destemperada, 
desrespeitosa, desequilibrada, pois o Senador Romero Jucá age de forma 
covarde, porque quando está na frente nas pesquisas, fica tranquilo e diz que 
quer uma eleição respeitosa, em que as agressões não existam, uma eleição 
limpa. Mas, quando está ameaçado, ele vai para o sistema de comunicação 
dele para apelar, para agredir de forma truculenta as famílias de Roraima. 
Senador Romero Jucá, hoje, o senhor está com a terceira família, Senador 
pilantra. Nem família constituída aqui o senhor consegue ter, onde é sua 
casa em Roraima, Senador ladrão? Como dizia Antônio Carlos Magalhães: 
Romero Jucá é o ladrão de Roraima. O Antônio Carlos Magalhães, da Tribuna 
do Senado gritava: ladrão de Roraima, ladrão de Roraima! Todos nós sabemos 
Senador Romero Jucá, que você é ladrão na essência da palavra. O Senhor foi 
para rádio dizer que iria prender eu e o Neudo e que ficaríamos na mesma cela, 
porque temos de estar unidos. Quem tem de ser preso é o senhor, que está no 
rolo de desvio de mais de dez milhões de reais no esquema da PETROBRÁS. 
Se há alguém para ser preso, nessa Nação, é o Senador Romero Jucá, que 
é cada dia mais ladrão do dinheiro brasileiro. Depois que ele se associou 
ao Governo, simplesmente afundou o Estado de Roraima. Por que o velho 
líder e sábio, Ottomar nunca quis Romero Jucá ao seu lado? Porque dizia 
de forma clara, e o Deputado Erci cansou de ouvir isso, o Jucá é um ladrão. 
Seu Jucá, de forma perversa, covarde, rasteira porque anda com cinco 
seguranças, está protegido, resolve agredir as pessoas. Respeite as pessoas 
que têm compromisso com Roraima! Pergunto a cada um aqui, onde é casa 
do Senador Romero Jucá aqui no Estado? Porque a casa simboliza, significa 
a raíz, um lugar sagrado onde você dá abrigo a quem você ama. Nenhuma 
casa, Senador Romero Jucá, Vossa Excelência tem, porque a casa lá hoje ficou 
com a Prefeita Teresa. E, vem desrespeitar as famílias de Roraima. Falou 
também da Senadora Ângela Portela e do Partido dos Trabalhadores, de quem 
Vossa Excelência lambeu a bota durante muitos anos, como líder do Lula e da 
Dilma. Agora, de forma perversa e covarde, está apoiando outro candidato. 
É legítimo apoiar, é preferência sua, mas não falar mal daquele partido que 
o Senhor tanto defendeu e procurou apoiar no Senado. Pois bem, feito esse 
desabafo, queria falar, de forma clara, ao Senhor Senador Romero Jucá: você 
não é mais homem que eu. Não tem nada mais do que ninguém, você tem de 
respeitar as famílias de Roraima, você tem de respeitar o povo de Roraima. 
Nós temos filhos que aqui nasceram. Nós temos filhos que aqui vivem. 
Servidores da Assembleia, senhoras e senhores, se aqui fosse uma escola, 
o filho dele, Rodrigo Jucá, estaria reprovado por falta, nem para trabalhar 
vem. É o pior Deputado dessa legislatura, é um negligente, preguiçoso, um 
vagabundo de quinta categoria. Nem para vir aqui enfrentar a gente o senhor 
tem coragem de mandar seu filho, porque ele é negligente, pois nunca teve 
um Deputado tão faltoso nesse parlamento como o Deputado Rodrigo Jucá. 
Seu filho quer ser vice para quê? Para dormir e não enxergar nada como o 
Chico Rodrigues não enxergou, nunca viu nada? Está aqui uma sugestão 
para o período de vice do Governador Chico Rodrigues: o Senhor não viu 
nada, não escutou nada, não presenciou nada. Então, devolva os 960 mil 
reais que Vossa Excelência recebeu como vice-governador do Estado de 
Roraima, haja vista, nunca ter visto nada, nunca ter participado de nada, 
não saber de nada. 
 Gente, eu quero pedir desculpa pelo desabafo, mas não estou 
aqui para levar desaforo para casa. Digo para o covarde Romero Jucá 
que eu não tenho medo dele e sou homem igual a ele.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – Encerrado o 
Grande Expediente, passamos para Ordem do Dia: discussão e votação, 
turno único, da Mensagem Governamental nº 049, de 25 de junho de 2014, 
de Veto Total ao Projeto de Lei nº 068/13, 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 
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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 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 dispõem 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 dispõem sobre os 
vencimentos dos servidores do Ministério Público do Estado de Roraima”; 
de autoria do 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”, de autoria da Comissão Especial. 
 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”, de autoria da Comissão Especial. 
 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. 
 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. 
 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. 
 Proposta de Moção de Pesar nº 019/14 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.
 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.
 E discussão e votação, em segundo turno, da 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” sobre carga horária 
de trabalho ao acompanhante de pessoas com necessidades especiais ou 
idoso, de autoria do Deputado Chico Guerra e vários Deputados. 
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio Pede questão de ordem 
– Senhor Presidente, queria fazer alguns questionamentos junto à Mesa 
Diretora. Fizemos um acordo com a situação de que, durante o primeiro turno, 
nós teríamos Sessão apenas nas terças-feiras. E, nós, da bancada de oposição, 
procuramos estar com frequência para votar as matérias constantes na Ordem 
do Dia, porém estamos aqui desde o mês de maio sem votar nada nesta Casa. 
Projetos de grande relevância como Zoneamento, estão aí há meses e meses. 
Até então, eu entendia que não queriam votar o ZEE, para não prestigiar a 
Senadora Ângela Portela, que fez a emenda ao Código Florestal. Naquele 
momento, a estratégia era essa, não votem o ZEE, porque vai beneficiar a 
Senadora Ângela Portela. Um pensamento medíocre do governo, porque 
quem vai ganhar com a aprovação do ZEE é o pequeno e grande agricultor, 
que vão ampliar em 150% sua área agricultável. É o Estado que vai ganhar, 
pois cada dia mais está se tornando refém da economia do contracheque e 
das transferências federais e não aguentamos mais isso. Então, eu quero saber 
se vamos aprovar o ZEE.
 Outra questão: gostaria de saber da Mesa Diretora, porque eu tenho 
acompanhado o painel, as presenças, e não tenho visto nesta Casa o Deputado 
Jalser Renier. Gostaria de saber se ele está de licença. Se, está afastado, por 
que ele não dá posse ao suplente? E não diferente, como falou o Deputado 
Flamarion há pouco, é o Deputado Rodrigo Jucá. Se não me engano, há mais 
de 04 meses, não vejo o Deputado Rodrigo aqui nesta Casa. Eu pergunto: ele 
está afastado dessa atividade parlamentar? Está de licença médica? O que está 
acontecendo? Porque o servidor comum, quando falta dois, três serviços, recebe 
uma advertência, é punido, é descontado no seu salário. Agora, o Deputado 
eleito, que é muito bem remunerado para representar o povo, não vem para a 
Sessão e nem abre mão da sua vaga para o suplente.
 Então, quero saber da Mesa Diretora se há algum documento, 
porque já me perguntaram isso na rua, mas não soube responder. Até 
para limpar a imagem da Mesa Diretora, para não ser conivente com essa 

ausência dos Deputados Rodrigo Jucá e Jalser Renier, os quais não vêm 
para as Sessões. Inclusive, o nosso Regimento prevê que, tantas Sessões 
não justificadas dão cassação de mandato. Não estamos aqui insinuando 
cassar o mandato do colega, mas ele tem o dever, assim como qualquer 
Deputado, de estar presente, fazer as discussões, mesmo sendo candidato. 
Nós fomos candidatos à reeleição e aqui estávamos. Fizemos um acordo 
de ter sessão só nas terças.
 Então, quero saber da Mesa Diretora.
 A outra questão, Senhor Presidente: queria que fosse colocada 
na ordem do dia, com o aval de Vossa Excelência, uma nota de repúdio ao 
Governo do Estado pela forma humilhante de tratar os servidores públicos, 
tanto efetivos, quanto comissionados obrigando os a adesivar seus carros, 
ameaçando demitir os servidores comissionados, servidores que têm 
cargos com função gratificada. Forçando esses servidores a ir para o sol 
fazer bandeirada. Esta Casa não pode aceitar isso, Senhor Presidente. O 
processo democrático é diferente, não é o uso da máquina. Não podemos 
aceitar que essa eleição se transforme num leilão. As pessoas não têm 
liberdade de escolher em quem votar. Não podemos concordar.
 Então, quero colocar esse requerimento na ordem do dia, com 
o aval de Vossa Excelência, para repudiar e esta Casa chamar atenção 
das autoridades fiscalizadoras do Estado. Não podemos aceitar, de forma 
alguma, o modo perverso como estão fazendo o processo eleitoral em 
Roraima, desrespeitando as pessoas, os servidores deste Estado, que 
tão maltratados já foram nos quatro anos pelo atual governo, e ainda se 
sente humilhados. Isso temos visto nos quatro cantos do Estado. É na 
administração direta, indireta, é com o servidor comissionado, é com o 
servidor de função gratificada, com os efetivos, e nesta Casa também. 
Isso é muito grave, Senhor Presidente. 
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Pede pela ordem – 
Senhor Presidente, demais colegas, só para informar a Vossas Excelências, 
houve uma reunião política no Baliza, no primeiro turno, em que, 
mentirosamente, o Senador Romero Jucá disse ao povo que o ZEE tinha 
sido aprovado aqui na Assembleia, mas o Chico mentira, Chico promessa, 
havia vetado. Sabe por que eles retiraram o ZEE daqui, Deputado Brito? 
Porque o Senador Romero Jucá, com o Chico e o Anchieta, fizeram um 
acordo com o CMbio para dar 73 mil hectares entre o município do Baliza 
e Rorainópolis a uma etnia de índios que não existe, é desconhecida no 
Estado, chamados de índios pirititis. Eles trouxeram uma família de 
indígenas dos Wai Miri Atroari e colocaram lá como pretexto para demarcar 
mais 73 mil hectares de terras. E o pior de tudo. No ZEE, eles colocaram a 
pretensão de já demarcar a reserva. É por isso que nós estamos repudiando 
esse tipo de pessoa que quer administrar o Estado de Roraima.
 Então, quero me juntar ao Senhor e fazer esse repúdio ao que 
eles fizeram com os funcionários públicos que estão sendo ameaçados e 
pressionados a adesivar seus carros e fazer bandeiradas no Estado.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Estamos na Ordem do Dia.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à 
verificação de quórum para deliberação das matérias.
 O Senhor Primeiro Secretário (Gabriel Picanço) – Não há 
quórum, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Convido os Senhores 
Deputados que se encontram na Casa a comparecerem ao plenário, porque 
temos diversas matérias que estão necessitando de deliberação, e matérias 
que estão trancando a pauta. Então, convido todos os Senhores Deputados 
a comparecerem ao plenário.
 O Senhor Deputado Chicão da Silveira – Senhor Presidente, 
peço vênia a Vossa Excelência para que eu possa responder a questão de 
ordem levantada pelo Deputado Soldado Sampaio.
 Comunico à assessoria desta Casa que a Mesa Diretora 
determina que seja encaminhado à Comissão de Ética para as providências 
necessárias tanto sobre o Deputado Jalser Renier, quanto sobre o Deputado 
Rodrigo Jucá. Estão determinadas, pela Mesa Diretora, as providências.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Não havendo 
quórum, solicito ao Senhor Primeiro Secretário que nomine os Deputados 
que se encontram em plenário.
 O Senhor Primeiro Secretário (Gabriel Picanço) – Senhor 
Presidente, encontram-se em plenário os Senhores Deputados: Ângela 
Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Erci de Moraes, Coronel 
Chagas, Chicão da Silveira, Flamarion Portela, Gabriel Picanço, 
Ionilson Sampaio, Joaquim Ruiz e Soldado Sampaio.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Não havendo quórum 
para deliberação das matérias, transfiro a ordem do dia para a próxima Sessão.
 Passamos para o expediente de Explicações Pessoais.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Quero aqui render 
minhas homenagens a essa categoria de profissionais, tão importante 
para o mundo, que são os nossos professores. Quero, aqui, parabenizar, 
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através do Deputado Joaquim Ruiz, da Senadora Ângela Portela e 
outros parlamentares da área da educação, o recém-eleito Deputado 
Evangelista Siqueira, que é vice-Presidente do Sindicato dos Professores. 
A tantos professores amigos, de caminhada, quero aqui deixar as minhas 
homenagens e o reconhecimento. Espero que a classe política brasileira 
e roraimense faça mais e mais por essa categoria de profissionais, tão 
relevante e, acima de tudo, pela formação de qualquer ser humano.
 Então, era isso, Senhor Presidente.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Eu também quero me 
juntar às colocações do Deputado Sampaio e homenagear os professores 
do Estado de Roraima e do Brasil. Os professores, que fazem com que a 
gente, para chegar em qualquer cargo, tenha de passar pelas suas mãos. 
Por isso, quero parabenizá-los e que Deus lhes dê muito conforto e força 
para vencer as turbulências das injustiças. Parabéns pelo Dia do Professor.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Senhor Presidente, 
solicito da Presidência que tome medidas enérgicas com relação à falta 
qualificada na Casa. Há dois vetos trancando a pauta. Há matérias de 
interesse do Estado e de segmentos que compõem a nossa sociedade que 
precisam ser votados ainda este ano, independente de quem seja o futuro 
mandatário do nosso Estado. São matérias importantes que continuam 
paradas há mais de 60 dias na Casa. Precisamos votar esses dois vetos 
para que a gente possa destrancar a pauta. 
 Quero fazer esse apelo à presidência da Casa: que medidas 
enérgicas sejam cobradas. Têm 14 Deputados presentes no plenário. Que 
a gente possa destrancar a pauta e votar essas matérias pendentes.
 O Senhor Deputado Chicão da Silveira – Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores que nos honram 
com suas presenças em nossas galerias, muito obrigado!
 Senhor Presidente, eu queria deixar registrado, no dia de hoje, 
em nome da professora Keila, nossa Chefe de Gabinete, meus sinceros 
cumprimentos a todos os professores do Brasil e, em especial, aos 
professores de Roraima, que têm a missão árdua e espinhosa de ensinar 
nossos filhos. Sempre digo que o maior instrumento, a maior ferramenta 
das transformações, vem pelo conhecimento, pelo estudo. E, nesse dia 
de hoje, eu não poderia deixar passar em branco. Meu abraço fraterno a 
todos os professores do nosso Estado. Muito obrigado.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Solicito que seja 
feito o registro dos Senhores Deputados presentes no plenário.
 O Senhor Primeiro Secretário (Gabriel Picanço) – Senhor 
Presidente, estão presentes em plenário os seguintes Deputados: Ângela 
Aguida Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Erci de Moraes, 
Coronel Chagas, Chicão da Silveira, Flamarion Portela, Gabriel 
Picanço, Ionilson Sampaio, Joaquim Ruiz e Soldado Sampaio.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) - Não havendo mais 
nada a tratar, está encerrada a presente Sessão. Convoco outra para o dia 
16, à hora regimental.
 Registraram a presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Ângela Á. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chicão da 
Silveira, Coronel Chagas, Erci de Moraes, Flamarion Portela, Gabriel 
Picanço, George Melo, Ionilson Sampaio, Jean Frank, Joaquim Ruiz, 
Naldo da Loteria e Soldado Sampaio.
Ata Sucinta Aprovada em: 16/10/2014


