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ATOS LEGISLATIVOS
PROPOSTA DE MOÇÃO

PROPOSTA DE MOÇÃO DE PESAR Nº 025/14
 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTAO DE RORAIMA 
faz saber que o Plenário aprovou e a Mesa Diretora torna pública:
 - Moção de Pesar aos familiares do Senhor Benetido Carvalho 
Portela, pelo seu falecimento ocorrido no dia 22 de outubro do corrente, no 
Município de Coreaú, Estado do Ceará.
 A Assembleia Legislativa, nos termos do art. 205 do seu 
Regimento Interno, em nome de seus membros, vem de público apresentar 
sentimentos de pesar aos familiares do Senhor Benedito Carvalho Portela, 
genitor do Deputado Flamarion Portela.
 Desejamos que o mesmo seja acolhido pela providência divina, 
com muita luz.

Palácio Antônio Martins, 23 de outubro de 2014
Deputados

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA
ATA 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 oito de outubro de dois mil e quatorze, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima trecentésima 
quadragésima quinta 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 Coronel Chagas, declarou aberta a Sessão e convidou o Senhor 
Deputado Ionilson Sampaio de Souza para atuar como Segundo 
Secretário Ad hoc. Em seguida, solicitou ao Senhor Segundo Secretário, 
proceder à leitura da Ata da Sessão anterior, que foi lida e aprovada na 
íntegra. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro 
Secretário Naldo da Loteria proceder à leitura do Expediente. 
RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: Memorando n° 054/14, de 20/10/14, 
do Deputado Gabriel Picanço, justificando sua ausência nas sessões 
plenárias dos dias 21, 22 e 23 de outubro.  Memorando nº 318/14, de 
21/10/14, do Deputado Jalser Renier, justificando sua ausência nas sessões 
plenárias dos dias 14, 15 e 16 de outubro. Ofício Sup. Geral nº 027/2014, 
de 14/10/14, do Superintendente Geral da ALE, apresentando o 
anteprojeto, do plano de cargos, carreira e remuneração da ALE. 
Memorando nº043/14, de 22/10/14, da Deputada Angela Águida Portella, 
justificando sua ausência na sessão plenária do dia 22/10/14. Memorando 
nº025/14, de 22/10/14, do Deputado Marcelo Cabral, justificando sua 
ausência nas sessões dos dias 22 e 23/10/14. Memorando nº 047/14, de 

Atos Legislativos
Proposta de Moção nº 025/2014
Ata da 2345ª Sessão Ordinária - Sucinta
Ata da 2344ª Sessão Ordinária - Íntegra

02
02
03SU

M
Á

R
IO

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

AT
ÉR

IA
S 

E 
PU

B
LI

C
A

Ç
Õ

ES

GERêNCIA DE DOCUMENTAÇãO GERAL

EX
PE

D
IE

N
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

22/10/14, do Deputado George Melo, justificando sua ausência na sessão 
do dia 22/10/14. Memorando n° 044/14, de 23/10/14, da Deputada Angela 
Aguida Portella, justificando sua ausência na sessão plenária do dia 
23/10/14. Memorando n° 0039/14, de 21/10/14, do Deputado Jean Frank, 
justificando sua ausência na sessão plenária do dia 16/10/14.  Memorando 
n° 0040/14, de 21/10/14, do Deputado Jean Frank, justificando sua 
ausência na sessão plenária do dia 30/09/14. Requerimento s/n° /14, de 
27/10/14, da Comissão Especial Externa, criada nos termos da Resolução 
n°031/14, requerendo prorrogação de prazo por igual período desta 
Comissão. DIVERSOS: Ofício n° 261/14, de 14/10/14, do Tribunal de 
Contas do Estado de Roraima, encaminhando cópia do parecer prévio 
002/14, relatório e voto. Ofício n° 0102/14, de 21/10/14, do Conselho de 
Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Roraima, informando 
convenio n°015/2011/SESAN/MDS/GER/SEAPA. Ofício n° 055/14, de 
17/10/14, da Assembleia Legislativa do Amazonas, informando a 
aprovação por unanimidade de Audiência Publica, no dia 03 de novembro, 
às 10 h no Plenário Ruy Araújo. GRANDE EXPEDIENTE: O Senhor 
Deputado Flamarion Portela iniciou, em nome da sua família, 
agradecendo aos amigos que lhes confortaram no momento da perda do 
seu pai aos 88 anos de vida e agradeceu a Deus pela benção de ter 
convivido com ele durante 60 anos. Em seguida, ressaltou que seu pai 
sempre foi muito bem informado e lembrou que quando criança ele exigia 
silêncio absoluto no momento em que ouvia as notícias através do rádio, 
pois achava importante saber o que acontecia no cenário político nacional. 
Continuando, informou que seu pai na época da ditadura fazia parte do 
MDB e mesmo com dificuldades manteve o partido e em 1986 os 
correligionários das ARENAS migraram para o MDB e tomaram conta 
do partido. Após, falou da importância de todos analisarem o ciclo da 
vida, ressaltando que a morte é inevitável e quando a pessoa esta fechando 
seu ciclo ela começa a ficar debilitada e entender que esta chegando a 
sua hora e faz com que a família vá compreendendo e aceitando a situação. 
Finalizou, lembrando os últimos momentos que passou ao lado do pai e 
o mesmo o abençoou e disse que era a derradeira vez que iam se ver, pois 
sabia que seu ciclo estava se fechando. O Senhor Deputado Rodrigo 
Jucá iniciou prestando sua solidariedade ao Deputado Flamarion Portela 
pela perda de seu pai. Em seguida, manifestou sua satisfação em ter 
concorrido a um cargo tão importante ao lado do Governador Chico 
Rodrigues, agradecendo o apoio dos Deputados desta Casa que se 
envolveram com afinco e foram importantes nessa jornada, como também 
ao povo de Roraima, por ter lhe tratado sempre com muito respeito. De 
acordo com o Senhor Parlamentar, ficou muito claro pela manifestação 
popular a mudança real que este Estado precisa passar, pois não se pode 
mais permanecer na economia do contracheque, sendo preciso estabelecer 
uma vertente econômica que gere os empregos necessários para a 
sociedade. Prosseguindo, ressaltou que em Roraima o setor público é 
muito importante para que o Estado avance e espera que os compromissos 
de campanha sejam cumpridos e que seja um governo que governe para 
todos os cidadãos roraimenses, ressaltando que mesmo sem mandato 
estará contribuindo com o desenvolvimento deste Estado. Finalizou, 
agradecendo também o apoio do Governador Chico Rodrigues, e em 
nome do vereador Julinho, agradeceu a todos os vereadores e prefeitos 
do interior, bem como a prefeita de Boa Vista Teresa Surita, ao Senador 
Romero Jucá e todas as lideranças que lhe apoiaram, desejando sucesso 
e um bom desempenho ao próximo governo, pedindo a benção de Deus 
para este Estado. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente anunciou, para 
pauta da ordem do dia: discussão e votação, em turno único, 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”. 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 
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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. 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. Prosseguindo, o Senhor Presidente Solicitou 
ao Senhor Primeiro Secretário proceder à verificação de quorum qualificado, 
o qual lhe foi informado não haver, e por conseguinte foi transferida as 
matérias da Ordem do Dia para a próxima Sessão. Continuando, convocou 
os Senhores Deputados para uma ação conjunta na Sessão do dia 4 de 
novembro, onde serão apreciadas as matérias pendentes. Em seguida, 
prestou condolências ao Senhor Deputado Flamarion Portela pelo 
falecimento de seu genitor. EXPLICAÇÕES PESSOAS: O Senhor 
Deputado Flamarion Portela usou do expediente para congratular-se com 
os Servidores Públicos do Estado de Roraima, ressaltando que são eles os 
operadores das ações dos poderes Estaduais. O Senhor Deputado Erci de 
Morais parabenizou os servidores públicos que atuam no Estado de 
Roraima pela passagem de seu dia, desejando que continuem dando sua 
parcela de contribuição para o desenvolvimento do Estado. E, não havendo 
mais nada a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a Sessão e 
convocou outra para o dia 29 de outubro, à hora regimental. Registraram 
a presença, no painel, os Senhores Deputados: Angela A. Portella, 
Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chicão da Silveira, Chico Guerra, 
Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Erci de Moraes, Flamarion Portela, 
George Melo, Ionilson Sampaio, Jalser Renier, Mecias de Jesus, Naldo 
da Loteria, Rodrigo Jucá e Zé Reinaldo.
Aprovada em: 29/10/2014

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2344ª SESSÃO, EM 21 DE OUTUBRO DE 2014.
48º PERÍODO LEGISLATIVO DA 6ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CHICÃO DA SILVEIRA.

(Em exercício)
 Às nove horas do 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.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – Convido o Senhor 
Deputado Brito Bezerra para atuar como primeiro Secretário ad hoc.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário proceder à verificação de 
quórum.
 O Senhor Primeiro Secretário (Brito Bezerra) – Senhor 
Presidente, há quórum regimental para abertura dos trabalhos.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) - Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro 
aberta a Sessão.
 Solicito ao Senhor Segundo Secretário proceder à leitura da Ata 
da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo Secretário (Remídio Monai) – (Lida a Ata).
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – Coloco em discussão a 
Ata da Sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, dou por aprovada.
 Solicito ao Senhor Segundo Secretário que proceda à leitura do 
Expediente.
 O Senhor Primeiro Secretário (Brito Bezerra) - O expediente 
consta do seguinte, Senhor Presidente:
 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.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) - Solicito ao Senhor 
Primeiro Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para 
o Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro Secretário (Brito Bezerra) – (Procedida 
à chamada).
 O Senhor Deputado Flamarion Portela – Senhor Presidente, 
neste primeiro momento, parabenizo a Folha de Boa Vista, que hoje 
completa 31 anos de existência. A Folha foi fundada em 21 de outubro de 
2003, o Fernando Estrela foi um dos fundadores, Sandra Regina, Cosete 
Spinola e Cícero Cruz. A Folha, até pelo seu título, diz ser “um jornal 
necessário”, construiu ao longo desses 31 anos uma credibilidade muito 
grande no nosso Estado, ininterruptamente, durante esse período tem 
funcionado com imparcialidade, de forma apartidária, de forma pluralista. 
E por isso aproveito este momento para me congratular com a direção da 
Folha, com seus colaboradores, com sua equipe de reportagem, que tanto 
faz para informar a sociedade roraimense. Mais uma vez, trago à baila a 
questão do duodécimo da Assembleia, isso tem virado uma brincadeira. O 
Governador Chico Rodrigues debocha, brinca com os Poderes constituídos 
do Estado de Roraima. Aquilo que é Constitucional, que é preceito da 
nossa Carta Magna, simplesmente é tratado de forma desrespeitosa pelo 
Senhor Governador Chico Rodrigues, que só mandou 50% do duodécimo 
para a Assembleia, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Ministério 
Público de Contas e Defensoria. Confirmamos todos os repasses ontem, 
e só chegou a metade daquilo que deveria ser repassado. Mais uma 
vez desrespeitando os poderes. Mas, o Governador Chico Rodrigues, 
Deputado Brito Bezerra, tem afirmado que não tem dinheiro para atender 
os duodécimos, por isso, estou aqui com a relação que o Governo de 
Roraima pagou, agora, no dia treze de outubro, R$ 35.414.955,38. Como 
é que não tem dinheiro para repassar aos Poderes? Se ele pagou 35 
milhões às empresas escolhidas a dedo, eu vou nominá-las. Todos esses 
recursos são oriundos do FPE, desmascarando o argumento de que não 
há dinheiro. HEMIR recebeu 929 mil, VIA Engenharia, como todos nós 
sabemos recebeu 809 mil. Japurá Pneus, nunca vi o Estado comprar tanto 
pneus, recebeu 1.935.500,90. COEMA, que todos conhecemos, recebeu 
1.500.000,00. Cooperativa Brasileira de Serviços Múltiplos, que é a 
cooperativa da saúde, recebeu 6.941.881,68. CAPI – Construção LTDA, 
recebeu 1.620.000,00. Construeletro, 963.000,00. N.R. Construções, 
935.000,00. FACE Engenharia, 613 milhões. FC de Souza – ME, 611 
milhões. J.P.de A. Morais, 1.063.000,00. M.F. Construções e Serviços, 
655.108,10. Clínica Renal, 757.408,15. Galdino Terraplanagem, 
2.029.914,77. AMPLA Comércio, 2.736.881,97, sabem quantas faturas 
a AMPLA recebeu? Recebeu 79 faturas, é muito prestígio. Sabem de 
quem é a AMPLA? É de laranjas do Senador Romero Jucá. A ASATUR 
recebeu 585.413,76. GILCE Pinto, 2.327.540,59. Sabem quantas faturas 
recebeu a GILCE Pinto? 115 faturas, todas, dia treze de outubro. Então, 
são 35.914.955,38 para pagar essas faturas, portanto, não se pode alegar 
que não tem dinheiro! Mas, olha o que diz uma cautelar inibitória? 
Tribunal de Contas, aprovado pelo pleno do Tribunal de Contas! Deputado 
Sampaio e Ionilson, vou ler parte do documento: “O Atual Governador 
e candidato, Senhor Francisco de Assis Rodrigues, se valeria do cargo, 
com o apoio de empreiteiros, lesar o erário público em benefício da 
sua campanha. A prática consistiria em pagamentos desmedidos em 
detrimento de outras despesas de maior urgência e obrigação legal, aos 
empresários e credores do Estado, visto que atualmente o ente público 
está em situação de inadimplência, situação essa conhecida por este 
Tribunal, já objeto de análise e decisão.” Prestem atenção para o segundo 
parágrafo! “Aceitariam os empresários receber tão somente 50% do saldo 
devedor, e a outra metade seria destinada ao financiamento da campanha.” 
Sobretudo para a captação ilícita do sufrágio! Quem está dizendo isso é 
o Tribunal de Contas do Estado de Roraima... Está claro! De forma cabal 
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para comprar voto! Em outro parágrafo, o suposto escorço criminoso 
seria operado por servidores públicos, que seriam coagidos a transportar 
e efetuar pagamentos referentes à compra de votos. Tudo isso, frise-se, 
com dinheiro público. Dito pelo Tribunal de contas! Agora, um órgão 
de controle já sabe que a propina chegou a 50%, e esse dinheiro é para 
comprar voto. 
 “Com isso o Estado seria conduzido a uma irrefutável 
condição de insolvência, principalmente porque se veria incapacitado 
ao cumprimento de uma séria de encargos sociais e fiscais que lhe são 
inatos, inclusive, o tão necessário repasse do duodécimo aos poderes 
constituídos.” Minha gente! Isso é realmente algo grave. Essas não são 
as palavras do Deputado Flamarion Portela! Que ouvimos a boca miúda, 
tenho testemunha ocular, de gente de dentro do Governo, que foi em minha 
casa para dizer que o Estado ia pagar e iria receber 50% de volta! Botem-
me na justiça para eu nominar quem disse, e eu sei que a testemunha 
que está lá, é homem e segura a parada! Agora, Deputado Sampaio! 
Mais do que isso! Não é mais o Deputado que ouviu de um membro do 
Governo, de uma pessoa que está engajada na campanha do Senhor Chico 
Rodrigues, isso está de forma clara e irrefutável pelo Tribunal de Contas 
do Estado de Roraima, isso é de uma gravidade profunda, isso daqui! 
Essa cautelar inibitória foi encaminhada para: Superintendente do Banco 
do Brasil, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Ministério Público, 
Superintendente da Polícia Federal, Procurador-Geral de Justiça e para 
o Delegado-Geral de Polícia. Essa cautelar inibitória foi encaminhada 
a todos esses órgãos. Não adianta dizer amanhã que esses órgãos não 
sabiam! Que ouviram falar! Que esses órgãos só souberam de boatos! 
Está documentado pelo Tribunal de Contas de Roraima. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Brito Bezerra – 
Primeiramente, quero parabenizar Vossa Excelência por apresentar 
mais um tema relevante à Tribuna desta Casa. Semana passada, eu usei 
a Tribuna para denunciar esse fato... Como diz o linguajar popular, 
cantei a pedra bem antes, eu disse aqui, porque alguns empresários me 
procuraram e disseram que o governo tinha feito a “oferta” de pagar 
fatura e que eles devolvessem 50% do valor recebido pelo governo do 
Estado, e que também o governo do Estado não passaria o duodécimo 
na sua totalidade para os poderes, esteariam os servidores novamente 
prejudicados por não receber os seus salários em dias, por quê? Porque, 
o dinheiro que seria para pagar os servidores públicos deste Estado, ou 
para pagar fornecedores, que realmente trabalham e que estão numa 
ordem cronológica de recebimento, está sendo usado para fazer campanha 
eleitoral. Virou prática aqui em Boa Vista. Em 2010, foi assim, o poder 
de abuso econômico decidiu uma eleição, cuja consequência as pessoas 
sofreram por 4 anos. Quero dizer a Vossa Excelência, está tão sem 
limite, Deputado Coronel Chagas. As pessoas perguntam, por que essa 
movimentação tão grande de helicópteros aqui no Estado de Roraima? 
É verdade, no domingo, às 3 horas da tarde, na saída de Rorainópolis, 
tinha um helicóptero parado em Martins Pereira, outro parado em outro 
município vizinho. Esse helicóptero pousa para deixar recursos oriundos 
desses pagamentos. Um empresário me relatou que recebeu uma fatura 
de dois milhões de reais e que o governador ligou várias vezes para o seu 
telefone querendo um milhão de reais. Então, ele fez uma conta simples 
de dois milhões de reais: vou pagar 25% de imposto, só aí são quinhentos 
mil reais, e se ele quer um milhão, os outros quinhentos ficam para pagar 
servidores da minha empresa, e pagar outros encargos, portanto não me 
sobra nada, nem para o combustível dá, sendo que estava quase um ano 
sem receber nada, pegando, inclusive, dinheiro de agiota. Então, Deputado 
Flamarion, os poderes constituídos: o Tribunal Regional Eleitoral, Polícia 
Federal têm que investigar, e esta Casa também. O governo nunca pagou 
tanta fatura. Paga aí três, quatro milhões por mês, e agora pagou 35 
milhões em véspera de eleição. Todos nós sabemos, e foi denunciado 
antes, que o dinheiro seria para fazer campanha eleitoral, ou seja, para 
cometer crimes, os crimes cometidos pelo próprio governo. Obrigado.
 O Senhor Deputado Flamarion Portela continua. Obrigado, 
Deputado Brito. Gostaria de informar, Deputado Chico Guerra, que 
acabou de chegar, eu estou aqui com a relação das empresas que 
receberam, agora, recursos de FPE, somando 35. 414. 955,38, enquanto 
o governo alega que não tem dinheiro para duodécimo. Ele está pagando 
com FPE mais do que a somatória de todos os duodécimos de todos 
os poderes. Então, cai por terra, o governo fica desmascarado, porque 
dinheiro tem. Pelo que está pagando, e só mandou para todos os poderes 
ontem metade daquilo que é devido, legal e constitucional, os 50% para os 
poderes. Portanto, esse negócio que não tem dinheiro é balela, desculpa, 
está aqui CNPJ de cada empresa, também o nome de cada empresa. E 
digo mais, Senhoras e Senhores, vocês que estão me ouvindo agora, tenho 
certeza, que com esse pagamento que o Governador Chico Rodrigues fez 
a essas empresas, os servidores do Estado de Roraima. Não falo todos, 

mas muito servidores do Estado de Roraima não receberão seus salários 
no dia 01. Pode ter certeza disso. O salário de outubro vai atrasar, não 
só dos poderes, mais do executivo, parte dos servidores do Estado de 
Roraima não receberão seus salários no dia primeiro, porque está previsto 
chegar dia 30 só 40 milhões, ele tem que passar 17 para os poderes, mais 
ao FUNDEB e educação, com certeza, ele não terá recursos para pagar, 
porque mês passado ele fez antecipação de receita orçamentária de cinco 
milhões de reais no Banco do Brasil. Desta vez não tem como pagar todos 
os servidores do Estado de Roraima. Obrigado.
  O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – Não 
havendo mais orador inscrito para o Grande Expediente, passamos para 
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 dispõe sobre os 
vencimentos dos servidores efetivos do Ministério Público do Estado de 
Roraima, e dá outras providências”; de autoria Ministério Público. 
 Projeto de Lei nº 046/14, que “reajusta em 4,5% (quatro, 
vírgula, cinco por cento) os valores constantes dos anexos I a II da Lei 
nº 153, de 01 de outubro de 1996, e suas alterações, que dispõe sobre os 
vencimentos dos servidores do Ministério Público do Estado de Roraima”; 
de autoria Ministério Público. 
 Projeto de Decreto Legislativo nº 004/14, que “aprova o nome 
do Senhor Edgilson Dantas Santos, indicado para exercer o cargo de 
Diretor-Presidente do DETRAN”, 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. 
 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 
idosos, de autoria do Deputado Chico Guerra e vários Deputados. 
 Suspendo a Sessão pelo tempo necessário para que as 
comissões em conjunto possam 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. 
 Reaberta a Sessão.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – Dou por reaberta 
a Sessão.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à leitura 
da Mensagem Governamental nº 049/14 de Veto Total ao Projeto de Lei 
nº 068/13, bem como do Parecer da Comissão.
 O Senhor Primeiro Secretário (Jalser Renier) – (Mensagem 
Governamental nº 049/14 e do Parecer).
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 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) - Coloco em 
discussão e votação eletrônica e secreta, o Veto Total ao Projeto de Lei 
nº 068/13.
 Comunico aos Senhores Deputados que votando “sim”, os 
Senhores Deputados mantêm o veto e votando “não”, derrubam-no.
 Dou por mantido o veto por 13 votos favoráveis e 02 contrários.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à leitura 
da Mensagem Governamental nº 051/14, de veto parcial ao Projeto de 
Lei nº 026/2014, bem como o parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça.
 O Senhor Primeiro Secretário (Jalser Renier) – (Lido a 
Mensagem Governamental nº 051/14 e do parecer da Comissão).
 O Senhor Deputado Jalser Renier pede questão de ordem – 
Presidente, requeiro a inversão do Projeto de Lei, para que a gente possa 
analisar as outras matérias que já estão em pauta e deixarmos esta por 
último, para que tenha quórum necessário.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – Deputado Jalser, 
a proposição, ora em discussão, está trancando a pauta. Quero apelar aos 
Senhores Deputados que se encontram em seus gabinetes que venham ao 
plenário para votação da Ordem do Dia.
 O Senhor Deputado Jalser Renier – pede questão de ordem – 
Senhor Presidente, baseado no artigo 224, peço o adiamento de votação 
do referido projeto.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – Acato o 
requerimento verbal do Deputado Jalser e comunico aos Senhores 
Deputados que a pauta continua trancada.
 Como a pauta continua trancada, não podemos votar as outras 
matérias.
 Passamos para o expediente de Explicações Pessoais.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Presidente, quero 
aproveitar a oportunidade para parabenizar esse tão importante meio de 
comunicação desta cidade, a Folha de Boa Vista, que hoje completa seus 
31 anos de existência de bons serviços prestados a essa sociedade. 
 Um jornal, que de maneira imparcial traz informações à nossa 
sociedade, abre espaço para as várias correntes políticas, em especial, este 
período de campanha, para se posicionarem, para que a sociedade tenha 
uma fonte de informação segura e possa de fato tirar um balizamento até 
para conduzir o processo eleitoral.
 Então a Folha de Boa Vista com toda essa turbulência e todas 

as pressões que sofre a mídia na época de campanha e nós sabemos q 
ue boa parte da mídia no Brasil, e Roraima não é diferente, está a serviço 
do poder, a serviço do Governo. A Folha tem se mantido de maneira 
imparcial, noticiando coisas boas quando o governo faz e ruins quando 
o governo deixa  de fazer aquilo que é correto.
 Então, quero, em nome do meu partido e em meu, parabenizar 
toda equipe da Folha, na pessoa do Doutor Getúlio, os demais jornalistas 
e colaboradores, ou seja, toda a equipe Folha de Boa Vista que está de 
parabéns por mais esta data especial, pelos seus 31 anos de existência, 
servindo a sociedade roraimense.
 O Senhor Deputado Jalser Renier – Senhor Presidente, 
gostaria de parabenizar o Jornal Folha de Boa Vista, que é um jornal 
necessário, que tem pioneirismo neste Estado. Um jornal  que há 31 anos 
exerce um papel importante na sociedade roraimense.
 Ficam aqui os meus parabéns ao jornal, aos dirigentes daquela 
instituição, todos os funcionários, do mais alto ou menor servidor que 
fazem a Filha de Boa Vista ser um jornal de referência para a sociedade 
deste Estado. Muito obrigado.
 O Senhor Deputado Erci de Moares – Senhor Presidente, 
também, na mesma linha, quero me solidarizar com a passagem dos 31 
anos de circulação da Folha de Roraima, jornal que tem se pautado por 
ser, indiscutivelmente, o principal órgão inscrito de circulação do Estado. 
Portanto, me somo a todos os colegas para cumprimentar a direção do 
jornal, os funcionários e todos aqueles que contribuem para que a Folha 
continue circulando no Estado. Obrigado.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – A Mesa também 
cumprimenta os 31 anos de história de vida do jornal A Folha de Boa 
Vista. Um jornal independente, verdadeiro, que tem feito a diferença nas 
informações ao povo do Estado de Roraima. Meus sinceros cumprimentos 
ao doutor Getúlio Alberto de Souza Cruz pela determinação e valentia pela 
condução ao longo dos 31 anos da Folha de Boa Vista. E, não havendo 
mais nada a tratar, dou por encerrada a Sessão e convoco outra para o 
dia 22 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, 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.
Ata Sucinta Aprovada em: 28/10/2014
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