
1BOA VISTA, 07 DE NOVEMBRO DE 2014

MESA DIRETORA
FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO - PRESIDENTE

FRANCISCA AURELINA DE MEDEIROS LIMA
1ª VICE-PRESIDENTE

GERSON CHAGAS
2º VICE-PRESIDENTE

JALSER RENIER PADILHA
1º SECRETÁRIO

FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA
3º VICE-PRESIDENTE

MARCELO CABRAL
3º SECRETÁRIO

ERCI DE MORAES
CORREGEDOR GERAL

REMÍDIO MONAI MONTESSE
2º SECRETÁRIO

NALDO DA LOTERIA
4º SECRETÁRIO

Palácio Antônio Martins, n° 202, Centro    |    6ª LEGISLATURA    |    48º PERÍODO LEGISLATIVO

Boa Vista-RR, 07 de Novembro de 2014

Edição 1936   |   Páginas: 06

Editado conforme Resolução Legislativa nº 041/08, 
c/c Resolução Legislativa nº 002/10

Membros das Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final
Deputado Zé Reinaldo
Deputado Flamarion Portela
Deputado Jalser Renier
Deputada Aurelina Medeiros
Deputado Chicão da Silveira
Deputado Coronel Chagas
Deputado Brito Bezerra

Comissão de Administração, Segurança e Serviços Públicos
Deputado Jean Frank
Deputado Soldado Sampaio
Deputado Coronel Chagas
Deputado Dhiego Coelho
Deputado Remídio Monai

Comissão de Educação, Cultura, Desportos e Saúde
Deputado Joaquim Ruiz
Deputado Marcelo Natanael
Deputado Remídio Monai
Deputado Gabriel Picanço
Deputado Zé Reinaldo

Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle
Deputado Brito Bezerra
Deputado Marcelo Natanael
Deputado Marcelo Cabral
Deputado Flamarion Portela
Deputada Aurelina Medeiros
Deputado Ionilson Sampaio
Deputado Zé Reinaldo

Comissão de Defesa do Consumidor
Deputado Rodrigo Jucá
Deputado Coronel Chagas
Deputado Jânio Xingú
Deputado Mecias de Jesus
Deputado Soldado Sampaio

Comissão de Agricultura, Pecuária e Política Rural
Deputado Gabriel Picanço
Deputado Erci de Moraes
Deputado Naldo da Loteria
Deputada Ângela Águida Portella
Deputado Brito Bezerra
Deputado Marcelo Cabral

Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias
Deputado Jânio Xingú
Deputado Dhiego Coelho
Deputado Jalser Renier 
Deputado Soldado Sampaio
Deputado Erci de Moraes
Deputado Coronel Chagas

Comissão de Ética Parlamentar
Deputado Marcelo Natanael
Deputado Gabriel Picanço
Deputado Ionilson Sampaio
Deputada Ângela Águida Portella 
Deputado Joaquim Ruiz
Suplentes:
1º - Deputado George Melo 
2º - Deputado Rodrigo Jucá

Comissão de Terras, Colonização e Assuntos Indígenas
Deputado Mecias de Jesus
Deputada Aurelina Medeiros 
Deputado Erci de Moraes
Deputado Marcelo Cabral
Deputado Chicão da Silveira

Comissão de Indústria, Comércio e Turismo:
Deputado Brito Bezerra
Deputado Jalser Renier
Deputado George Melo
Deputado Jean Frank 
Deputado Rodrigo Jucá

Comissão de Viação, Transportes e Obras
Deputado Flamarion Portela
Deputado Remídio Monai
Deputado Gabriel Picanço
Deputado Naldo da Loteria
Deputado Marcelo Natanael
Deputada Ângela Águida Portella

Comissão de Defesa dos Direitos da Família, da Mulher, da Criança, do 
Adolescente e do Idoso e de Ação Social
Deputada Ângela Águida Portella
Deputado Mecias de Jesus
Deputado Jânio Xingú
Deputada Aurelina Medeiros
Deputado Dhiego Coelho 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Deputado Soldado Sampaio
Deputado Marcelo Cabral
Deputado George Melo 
Deputado Erci de Moraes
Deputado Flamarion Portela

Comissão de Ciência, Tecnologia, Relações Fronteiriças e MERCOSUL
Deputado Dhiego Coelho
Deputado Rodrigo Jucá
Deputado Mecias de Jesus
Deputado Naldo da Loteria
Deputado Remídio Monai



2  BOA VISTA, 07 DE NOVEMBRO DE 2014

ATOS ADMINISTRATIVOS
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - CONVOCAÇÃO

AVISO DE CONVOCAÇAO
 A Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, localizada no 
Palácio Antônio Martins, Praça do Centro Cívico nº 202, Boa Vista Roraima, 
convoca o servidor CECIL MALONE SOUZA CARDOZO, ocupante do 
cargo de Digitador ALE/NM2, matricula nº 14573, a comparer na Diretoria de 
Gestão de Pessoas no prazo 72h, no intuito de tratar assunto de seu interesse, 
baseado no art. 126, inciso II, da Lei Complementar nº 053/2001, no horário 
normal de expediente, das 07h30min as 13h30min e das 13h as 19h.

Palácio Antônio Martins, 05 de Novembro de 2014.
Aias Viana Bento

Superintendente Administrativo

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DESPACHOS
DESPACHO

PROCESSO: 000037/ALE/2014 
ASSUNTO: Auxilio Natalidade
INTERESSADA: Atyles Paiva Loura 
 Diante do parecer dado pela Consultoria Administrativa desta casa 
e fundamentado no artigo 179 da Lei Complementar nº 053 de 31 dezembro 
de 2001, Resolve:
 CONCEDER a Servidora ATYLES PAIVA LOURA, CPF 
nº 972.02.433-00, ocupante do cargo de Analista Ambiental ALE/NS1, 
matricula nº 15794, lotada na Superintendência Administrativa, Auxilio 
Natalidade, de acordo com a Certidão de nascimento expedida em 19 de 
agosto de 2014, pelo Tabelionato Deusdete Coelho – 1º oficio em Boa Vista 
– RR, ao dependente: Davi Paiva Felício, filho, nascido em 16/08/2014.

Palácio Antônio Martins, 05 de Novembro de 2014.
Benvinda Thomé Avelino

Diretora de Gestão de Pessoas

DESPACHO
PROCESSO: 000038/ALE/2014 
ASSUNTO: Auxilio Natalidade
INTERESSADO: Walker Sales Silva Jacinto
 Diante do parecer dado pela Consultoria Administrativa desta casa 

Atos Administrativos
Convocação de Servidor
Processo nº 0000037/ALE/2014 - Auxílio Natalidade
Processo nº 0000038/ALE/2014 - Auxílio Natalidade
Resoluções de Afastamentos nº 664 e 665/2014
Atos Legislativos
Indicação nº 054/2014
Ata da 2348ª Sessão Ordinária - Sucinta
Ata da 2345ª Sessão Ordinária - Íntegra
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CHRISTIAN DELLA PACE FERREIRA
Diagramação

e fundamentado no artigo 179 da Lei Complementar nº 053 de 31 dezembro 
de 2001, Resolve:
 CONCEDER  ao Servidor WALKER SALES SILVA 
JACINTO, CPF nº 000.064.489-76, ocupante do cargo de Advogado 
ALE/NS1, matricula nº 15778, lotado na Superintendência Legislativa, 
Auxilio Natalidade, de acordo com a Certidão de nascimento expedida 
em 25 de agosto de 2014, pelo Tabelionato Deusdete Coelho – 1º oficio 
em Boa Vista – RR, a dependente: Lívia Akemi Sakazaki Jacinto, filha, 
nascida em 21/08/2014.

Palácio Antônio Martins, 05 de Novembro de 2014.
Benvinda Thomé Avelino

Diretora de Gestão de Pessoas

RESOLUÇÕES DE AFASTAMENTOS
R E S O L U Ç Ã O Nº 664/2014

 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 ELISÂNGELA 
FRANCO DO NASCIMENTO, Matrícula 14083 para viajar com destino 
a cidade de Manaus-AM, no período 06.11 a 15.11.2014, com a finalidade 
de participar de treinamento junto ao Setor Administrativo da Assembleia 
daquele Estado, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 06 de novembro de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO

3º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 665/2014
 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 das servidoras SUELY CUNHA 
RODRIGUES, Matrícula 9962, MARIA APARECIDA MOREIRA DE 
OLANDA, Matrícula 1208 e SÍLVIA MARIA MACEDO COELHO, 
Matrícula 43 para viajarem com destino a cidade de Manaus-AM, 
no período 06.11 a 11.11.2014, com a finalidade de participarem de 
treinamentos junto ao Setor Administrativo da Assembleia daquele Estado, 
a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 06 de novembro de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO

3º Secretário

ATOS LEGISLATIVOS
INDICAÇÕES

INDICAÇÃO Nº 054/2014.
 O Deputado que a esta subscreve, com amparo no art. 202 do 
Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado da seguinte Indicação:
- RECUPERAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO EREU – KM 35 
VICINAL DO EREU – MUNICÍPIO DE AMAJARÍ – ESTADO DE 
RORAIMA.

JUSTIFICATIVA
 A ponte sobre o rio Ereu na Vicinal do Ereu  KM 35 é de suma 
importância, pois a mesma dá acesso as Comunidades do Ananáis e Pesqueiro;
 Nestas comunidades vivem aproximadamente 100 famílias que 
fazem esse trajeto quase que diariamente para irem a escola, posto médico e 
Boa Vista. Além da melhoria de locomoção para essas pessoas a recuperação 
da ponte possibilitará também a melhoria da escoação da produção agrícola 
ali existente.
 Lembrando que o Estado de Roraima será o maior beneficiado, 
pois estará assim dando melhores condições para o desenvolvimento da  
localidade e consequentemente do Estado.
  Essa iniciativa amparada regimentalmente foi à forma encontrada 
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por este Parlamentar para fazer com que o Executivo se sensibilize com a 
necessidade da região acima citada.
 Esse é o principal objetivo da presente Indicação.

Sala das Sessões, 05 de Novembro de 2014.
MARCELO CABRAL

Deputado Estadual

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA
ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA TRECENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA 
OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUADRAGÉSIMO OITAVO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA SEXTA LEGISLATURA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA.
Às nove horas do dia cinco de novembro de dois mil e quatorze, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima trecentésima 
quadragésima oitava Sessão Ordinária do quadragésimo oitavo período 
Legislativo da sexta Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima. Havendo quórum regimental, sob a proteção e Deus e em nome 
do povo roraimense, o Senhor Presidente em exercício, Deputado Chicão 
da Silveira, declarou aberta a Sessão solicitando ao Senhor Segundo 
Secretário, Deputado Marcelo Cabral, proceder à leitura da Ata da 
Sessão anterior, que foi lida e aprovada na íntegra. Prosseguindo, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Primeiro Secretário JalserRenier proceder 
à leitura do Expediente. RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: Ofício 
n° 036/14, de 04/11/14, do Deputado Flamarion Portela,justificando sua 
ausência na sessão plenária dos dias 04, 05 e 06 de novembro de 2014. 
EXTERNOS: Ofício n° 269/14, de 30/10/14, do Tribunal de Contas de 
Roraima, encaminhando, em anexo, Impacto Financeiro Orçamentário, 
referente ao Projeto de Lei Complementar, que altera a LC n° 006/94. Ofício 
n° 274/14, de 04/11/14, do Tribunal de Contas de Roraima, encaminhando, 
em anexo, para conhecimento de oficio n°270/2014/PRESI/TCERR. 
Ofício n° 1055/14, de 04/11/14, da Fundação Estadual do Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos, requerendo apreciação com máxima urgência das 
Mensagens Governamentais n°s 53 e 54, de 10/09/14. Ofício n° 138/14, 
de 31/10/14, da Caixa Econômica Federal, informando crédito de recursos 
financeiros/Orçamento Geral da União. GRANDE EXPEDIENTE: Não 
houve Orador. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente anunciou para 
pauta da Ordem do Dia: discussão e votação em turno único do Projeto de 
Lei nº 031/14 que “Dispõe sobre a criação do fundo estadual da cultura – 
Funcultura, instrumento de financiamento das políticas públicas de cultura 
de Roraima, de natureza contábil especial e dá outras providências”, de 
autoria governamental. 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. Projeto de Decreto Legislativo nº 009/14, que “Aprova o nome do 
Senhor Haroldo Eurico Amora 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. Discussãoe 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. Discussãoe votação em segundo turno de Proposta de 
Emenda à Constituição nº 008/13 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 idoso), de 
autoria do Deputado Chico Guerra e vários deputados. E, em segundo 
turno, Projeto de Lei Complementar nº 011/14, “Dispõe sobre nova redação 
de art. da Lei Complementar Estadual nº 221/14” (código de organização 
judiciária do Estado de Roraima – COJERR), de autoria do Tribunal de 
Justiça. Em seguida, o Senhor Presidente, solicitou ao Senhor Primeiro 
Secretário proceder à leitura do Requerimento solicitando a convocação 
do Secretário de Estado de Segurança para prestar esclarecimento sobre 
aquela Pasta na Comissão de Segurança Pública. Colocado em discussão e 
votação, o Requerimento foi aprovado. Prosseguindo, o Senhor Presidente 
solicitou ao Senhor Primeiro Secretário proceder à leitura do Projeto de 
Lei Complementar nº 011/14. Colocado em discussão e votação, o projeto 
foi aprovado em segundo turno. Após, solicitou a leitura do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 08/14.  Colocado em discussão e votação a Senhora 
Deputada Aurelina Medeiros solicitou o adiamento de votação. Após, 
o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro Secretário proceder a 
leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 09/14.  Colocado em discussão 
e votação o Senhor Deputado JalserRenier solicitou o adiamento de votação. 
Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro Secretário 
proceder à leitura do Projeto de Lei nº 031/14. Colocado em discussão e 
votação o Projeto foi aprovado. O Senhor Presidente informou que o Projeto 
de Lei Complementar nº 08/14 e a Proposta de Emenda à Constituição nº 

08/13 foram transferidos para pauta da Ordem do Dia da próxima Sessão. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Não houve. E, não havendo mais nada a 
tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a Sessão e convocou outra 
para o dia 06 de novembro, à hora regimental. Registraram a presença, no 
painel, os Senhores Deputados: Angela A. Portella, Aurelina Medeiros, 
Chicão da Silveira, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Erci de Moraes, 
Gabriel Picanço, Ionilson Sampaio, JalserRenier, Joaquim Ruiz, 
Marcelo Cabral, Marcelo Natanael, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, 
Rodrigo Jucá e Soldado Sampaio.
Aprovada em: 06/11/2014

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2345ª SESSÃO, EM 28 DE OUTUBRO DE 2014.
48º PERÍODO LEGISLATIVO DA 6ª LEGISLATURA.

=    ORDINÁRIA  =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS.

(Em exercício)
 Às nove horas do 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.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Convido o Senhor 
Deputado Ionilson Sampaio para atuar como Segundo Secretário ad hoc.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário proceder à verificação de 
quórum.
 O Senhor Primeiro Secretário (Naldo da Loteria) – 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 (Remídio Monai) – (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 (Naldo da Loteria) - O expediente 
consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: 
 Memo n° 054/2014, de 20/10/2014, do Deputado Gabriel Picanço, 
justificando sua ausência nas sessões plenárias dos dias 21,22 e 23 de outubro. 
 Memo nº 318/2014, de 21/10/2014, 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. 
 Memo nº 043/2014, de 22/10/14, da Deputada Ângela Águida 
Portella, justificando sua ausência na Sessão Plenária do dia 22/10/14. 
 Memo nº 025/2014, de 22/10/14, do Deputado Marcelo Cabral, 
justificando sua ausência nas sessões dos dias 22 e 23/10/14. 
 Memo nº 047/2014, de 22/10/14, do Deputado George Melo, 
justificando sua ausência na sessão do dia 22/10/14. 
 Memo n° 044/2014, de 23/10/2014, da Deputada Ângela Águida 
Portella, justificando sua ausência na Sessão Plenária do dia 23/10/2014.
 Memo n° 0039/2014, de 21/10/2014, do Deputado Jean Frank, 
justificando sua ausência na Sessão Plenária do dia 16/10/2014. 
 Memo n° 0040/2014, de 21/102014, do Deputado Jean Frank, 
justificando sua ausência na sessão plenária do dia 30/09/2014. 
 Requerimento s/n° /2014, de 27/10/2014, da Comissão Especial 
Externa, criada nos termos da Resolução n°031/14, requerendo prorrogação 
de prazo por igual período desta Comissão. 
 DIVERSOS:
 Ofício n° 261/2014, de 14/10/2014, do Tribunal de Contas do 
Estado de Roraima, encaminhando cópia do parecer prévio 002/2014, 
relatório e voto. 
 Ofício n° 0102/2014, de 21/10/2014, do Conselho de Segurança 
Alimentar e Nutricional do Estado de Roraima, informando convênio 
n°015/2011/SESAN/MDS/GER/SEAPA. 
 Ofício n° 055/2014, de 17/10/2014, da Assembleia Legislativa do 
Amazonas, informando da aprovação por unanimidade da Audiência Publica, 
no dia 03 de novembro, às 10 h, no Plenário Ruy Araújo.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
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 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 (Naldo da Loteria) – (Procedida 
à chamada).
 O Senhor Deputado Flamarion Portela – Senhor Presidente, 
Senhores Deputados, distinta platéia, queria dizer para vocês que hoje 
vou ocupar esta Tribuna por um motivo muito diferente e especial. Eu vou 
procurar conter minha emoção, mas sei que não vai ser fácil. Primeiro, 
quero agradecer a todos os amigos que nos confortaram com a partida do 
meu pai, todas as pessoas que enviaram mensagem e conforto, em meu 
nome e em nome da minha família. Então, a todos, os meus mais sinceros 
agradecimentos. Queria também dizer e agradecer a Deus pela convivência, 
pela vida que ele concedeu ao meu pai de mais de 88 anos. Claro que a gente 
nunca quer que se vá, mas entendemos que o momento é chegado e que 
tem que ter o conforto e o entendimento de que chegou a hora dele. Então, 
agradeço a Deus pelos quase 89 anos do meu pai. Agradeço a Deus também 
a oportunidade de conviver com meu pai por 60 anos. Eu completei 60 anos 
no dia 13 de outubro, meu pai faleceu dia 22, mas com certeza é uma dádiva 
poder ter convivido com ele durante todos esses anos. Eu sempre observei, 
pois o Deputado Mecias não está aqui, mas com certeza o Deputado Ionilson 
Sampaio, que é nordestino, vai compreender isso que eu vou falar. Eu me 
lembro quando criança, o meu pai muito cedo da manhã estava com o ouvido 
colado no rádio. E lá ele exigia de todos nós que não fizéssemos nenhum 
barulho que era para ele ouvir bem todas as notícias do cenário regional e 
nacional. Ele apesar de ser um homem humilde, com grau de conhecimento 
muito baixo, sempre foi muito curioso e antenado. Lembro-me que meu pai 
sempre dizia que era importante saber o que estava se passando pelo Brasil 
e pelo mundo. Ele sempre morou numa vila no distrito de Coreaú. Eu me 
lembro, quando eu ia com ele ao município, que determinadas figuras da 
política daquele município sempre procuravam conversar com ele, às vezes, 
para colher alguma informação do cenário político nacional. Meu pai, através 
do rádio, sabia o nome das figuras de destaque do cenário federal, sabia o 
que estava se passando no estado e no País. Sempre foi uma pessoa muito 
bem informada e, com certeza, isso deu a ele certo grau de respeitabilidade. 
Lembro-me também que meu pai na época da ditadura, sempre foi PMDB. 
Nunca me lembro ter visto meu pai votar em alguém que ganhasse. Sempre 
meu pai só votava nos perdedores porque o PMDB laçava um candidato. 
Eu lembro que ele e seu Augusto Gomes e mais um grupo de pouquíssimas 
pessoas tiravam o mínimo de votos porque naquela época tinha a ARENA 
e as sublegendas: Arena I, Arena II, Arena III e ele também nunca teve a 
oportunidade. Eu me lembro que o PMDB, já em 86, chegou ao poder de 
repente e todas aquelas figuras da Arena migraram para o PMDB e tomaram 
o PMDB do papai e do seu Augusto Gomes. Eles tinham mantido esse PMDB 
sempre com uma chama acessa, apesar de inexpressiva durante muitos anos. 
 Para finalizar as minhas palavras, gostaria de dizer o quanto é 
importante cada um de nós analisarmos o ciclo de vida, o fechamento dos 
360 graus. Nós ocidentais não gostamos de conversar sobre a morte, mas é 
algo inevitável em nossas vidas. Quando a pessoa está fechando um ciclo da 
vida, essa pessoa começa a mostrar a sua debilidade, começa a entender que 
está chegando a sua hora e vai fazendo com que a família vá compreendendo 
isso e vá se confortando mais. Então, eu chamo isso de fechamento do ciclo 
da vida. No final do mês de junho, minha mãe me ligou e disse que o meu 
pai estava ficando muito molinho e pediu que eu fosse lá. Fui até lá e passei 
alguns dias. Eu me lembro que ele ficava na caminha dele e eu armei minha 
rede ao lado dele e passei vários dias dormindo no ladinho dele, observando 
como estava sua respiração, como estava a sua vida naqueles dias. Aconteceu 
algo que me impressionou muito, quando fui me despedir dele. Deitadinho 
se sentou na cama, me abraçou, me abençoou e disse: “É a derradeira vez 
que a gente se vê, meu filho”. Olha só a compreensão desse ciclo da vida. 
Ele estava compreendendo que o ciclo dele estava se fechando ao usar a 
linguagem corriqueira do homem sertanejo. Portanto, eu estou ocupando esse 
microfone para agradecer a todos e fazer essa singela homenagem a meu pai 
que hoje faz sete dias que se foi. Concedo um aparte ao Senhor Deputado 
Ionilson Sampaio.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Ionilson Sampaio – Eu 
quero me solidarizar com Vossa Excelência e sua família. Eu tenho aqui uma 
frase de Ariano Suassuna que recentemente faleceu. No nordeste a gente 
chama a morte de Caetana e ele disse: “Eu não tenho medo da Caetana e para 
não ter medo da morte só é imaginar que ela é uma mulher bonita”. Então, 
no dia que a gente for se encontrar com a Caetana tem que imaginar muitas 
coisas, que cumpriu com a nossa tarefa, que fizemos o nosso papel. Eu sei 
que Vossa Excelência veio de uma família pobre, como eu, e temos valores 
familiares por vezes parecidos. Nós somos muito, família. A gente sempre 
respeitou essa questão de pai e mãe. Tenho certeza que, apesar de ele ter ido, 
você se orgulha dele, assim como eu me orgulho do meu, que também já se 

foi. Pela educação que nos deu. Enfim, eles cumpriram com a tarefa deles; 
resta-nos fazer a nossa parte. Um abraço, meu amigo.
 O Senhor Deputado Flamarion continua – Obrigado, Deputado 
Ionilson, e muito obrigado a todos. 
 O Senhor Deputado Rodrigo Jucá – Senhor Presidente, caros 
amigos Deputados, caros colegas, senhores servidores desta Casa e a todos 
que se encontram na plateia, meu bom dia a todos. Quero iniciar minhas 
palavras para me solidarizar com o Deputado Flamarion, quanto à sua emoção 
que passa neste momento, pelo falecimento do seu pai. Senhor Presidente, o 
tema central da minha fala é um tema de agradecimento pelos mais de cento 
e vinte dias de campanha, um agradecimento pelo privilégio de aos trinta e 
três anos ter sido candidato a um cargo majoritário no meu Estado. Eu me 
sinto enormemente honrado e privilegiado com isso. Isso para mim foi um 
motivo de grande satisfação, tenho muito orgulho da campanha que fizemos. 
Quero agradecer também a todos pelo apoio que recebemos ao longo dessa 
trajetória, ao apoio maciço desta Casa, dos Deputados que se envolveram 
com afinco, como todos os Deputados que estão na Mesa neste momento, 
como: Presidente Chagas, Deputados Jalser, Ionilson, Naldo, Ângela, Erci, 
Dhiego, George e a todos os outros que nos apoiaram. Então, fica meu 
agradecimento aos que estão presentes e ausentes, mas que foram importantes 
nesta jornada. Quero agradecer a cada cidadão deste Estado. Fui sempre 
muito bem recebido, sempre tratado com muito respeito, independente das 
questões políticas e partidárias. Houve sempre um respeito muito grande e um 
entendimento do momento que estamos vivendo. O Estado fez a sua opção. 
Havia e há um sentimento no coração e na cabeça de todas as pessoas de que 
o Estado precisa mudar, precisa de mudanças. Todas as duas candidaturas 
que disputaram o segundo turno se colocaram como candidaturas para a 
realização de mudanças e qualquer que fosse o candidato eleito, o papel 
a ser desempenhado pelos próximos quatro anos é um papel de mudança. 
Isto está muito claro e muito evidente, pois é uma conversa recorrente 
em todas as rodas que se formam, sobre a mudança real que este Estado 
precisa passar. Não podemos mais depender da economia do contracheque. 
Precisamos definitivamente estabelecer uma vertente econômica que gere os 
empregos necessários, pois sabemos das dificuldades que o serviço público 
tem em gerar emprego e as pessoas passam cada vez mais por dificuldades. 
Precisamos aprimorar a eficiência da gestão pública porque hoje o Governo 
é um Governo lento e pesado, que exige o aumento dessa eficiência na 
gestão. É preciso que a gestão seja mais dinâmica, mais ágil e apresente 
maiores resultados. Acredito que esse é o caminho que o próximo governo 
tem a cumprir. Cabe a nós torcer para que o próximo governo cumpra bem 
seu papel, pois todos vivem aqui e contribuímos com ele e o Poder Público 
ainda é muito importante em Roraima. Não é tão importante como em 
Estados desenvolvidos como São Paulo e Rio de Janeiro, mas em Roraima, 
um Estado ainda pequeno, que caminha para seu crescimento, o governo, o 
setor público é muito importante e preponderante para que o Estado avance. 
Então, esperamos que os compromissos de campanha sejam cumpridos, que 
o governo seja feito por um governo de tolerância, que realmente governe 
para todos e não só para aqueles que votaram na candidata eleita, mas que 
seja um governo para todos os cidadãos de Roraima. Este Estado precisa 
e estaremos dando a contribuição que nos couber. Acredito que o político 
é político com mandato ou sem mandato também e tem como contribuir. 
Tenho certeza disso, não fazemos nossa vida pública e nossos atos apenas 
quando estamos no decorrer de um mandato. Cabe a nós todos os dias dar 
nossa colaboração, apontar os caminhos, apontar também os equívocos, 
porque isso faz parte, pois quem aponta equívoco está ajudando a contribuir e 
quem aponta o caminho certo também. Então, para mim foi uma experiência 
marcante na minha vida. Quero agradecer a confiança do Governador Chico 
Rodrigues que conviveu comigo ao longo desses meses, que permitiu que 
estivesse ao lado dele disputando esta eleição, acreditando em um jovem, 
acreditando em mim. Então, tenho certeza que o Chico, como sempre fez, 
como é a postura dele, como é o caráter dele, vai concluir o mandato dele 
pensando no melhor para este Estado. O Chico que nunca pensou em si, nunca 
pensou na sua própria pessoa agora não vai ser diferente. Já se manifestou 
colocando  a questão das equipes de transição, para que realmente essa 
passagem de comando seja feita da maneira mais correta possível. Isso é 
que um homem público deve fazer, sem se preocupar com vaidade, sem se 
preocupar com brigas pessoais. É necessário que se pense nos Estado.
 Então, quero agradecer o Vereador Julinho, todos os vereadores 
e prefeitos do interior, a Prefeita Teresa, o Senador Romero Jucá, todas as 
lideranças, todas as famílias e dizer que foi uma honra, um prazer disputar 
essa eleição, e que agora vamos fazer o nosso papel de uma maneira diferente.
 Então, que haja realmente sucesso e um bom desempenho do 
próximo governo. Isso é o que nós desejamos e que Deus proteja e abençoe 
este Estado.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Ionilson Sampaio – 
Deputado Rodrigo. Em primeiro lugar quero parabenizá-lo pela serenidade 
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do seu discurso, pela tranquilidade. Isso demonstra que o senhor estava 
preparado para disputar essas eleições porque quem não sabe perder não 
sabe ganhar. 
 Então, quero me solidarizar com o Senhor pelas suas palavras, e é 
preciso que a gente não divida o Estado, pois ele é maior que nós. Precisamos 
ter serenidade na política ou fora dela para que possamos realmente contribuir 
com este Estado e o que ganhou que faça isso. Acredito que eles também 
têm maturidade e serenidade para governar para todos os roraimenses. 
O Presidente do meu partido, Governador Chico Rodrigues, também me 
solidarizo com ele, porque sei que também estávamos imbuídos do melhor dos 
propósitos, mas a vontade popular é soberana. Isso é próprio da democracia 
e nós vamos continuar contribuindo com este Estado, ajudando naquilo que 
for preciso.
 Então, quero dizer, Rodrigo, que temos que continuar realmente 
lutando, avançando. A partir de janeiro, este Estado terá dias muito difíceis. 
Eu sempre deixava claro nos meus pronunciamentos, nas minhas caminhadas, 
pois independentemente de quem quer que fosse eleito o governo, iria 
enfrentar tempos difíceis, pela própria economia do país que está realmente 
vivendo um momento difícil.
 Então, se o Chico ganhasse iria enfrentar dificuldades; a Suely 
ganhou, com certeza, vai enfrentar tempos difíceis e vai exigir da sociedade 
roraimense até certo nível de compreensão e de tolerância para que as coisas 
comecem de fato a acontecer no Estado. Parabéns.
 Aparte concedido à Senhora Ângela Portella – Quero agradecer 
o presidente em exercício, Deputado Coronel Chagas, os nobres colegas, 
agradecer pela oportunidade de estar intervindo nesta tua fala, Rodrigo, 
mas é para lhe cumprimentar. Parabenizo pela forma tranquila, respeitosa, 
pela forma como o Senhor se apresentou como figura pública, transmitindo 
segurança, compromisso, responsabilidade a todas as pessoas a quem o 
Senhor se dirigiu.
 Quero parabenizá-lo por todas as caminhadas, por todas as 
pessoas, famílias as quais o senhor visitou, de todas as reuniões, muitas das 
quais eu tive a oportunidade de participar, sempre levando propostas, sempre 
levando esperanças promissoras de um Estado melhor, se preocupando com 
todos os segmentos, com mulheres, crianças e adolescentes, se preocupando 
com a educação, o esporte. Então, no que diz respeito ao Senhor enquanto 
vice e ao Doutor Chico enquanto candidato majoritário, vocês apresentaram 
um papel de pessoa pública que realmente deixou os roraimenses orgulhosos, 
apesar de a população ter feito sua escolha... Eu respeito! Estamos aqui para 
contribuir com esse trabalho, novas oportunidades virão, e eu tenho certeza 
que o Senhor já estava capacitado, mas essa experiência lhe fortalece e deixará 
mais preparado para outras situações. Quero deixar aqui a minha mão amiga 
e que possamos continuar trabalhando pelo nosso Estado. Eu tenho certeza 
que, mesmo sem um cargo público, o Senhor, bem como sua esposa Mariana 
e o Doutor Chico vão continuar sua parcela para que o Estado seja cada vez 
melhor. Muito obrigado
 O Senhor Deputado Rodrigo Jucá continua. - Obrigado! Concedo 
um aparte ao Deputado Jalser Renier.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jalser Renier – Quero 
parabenizá-lo pela maneira que Vossa Excelência se comportou nesta 
campanha. Quero dizer que foi uma satisfação trabalhar com o Senhor e com 
o meu amigo Chico Rodrigues. Nosso grupo continua impávido e firme. Fico 
satisfeito que o Senhor reconhece a importância do trabalho de seus amigos 
e das pessoas que estiveram do lado de vocês. Quero aqui, em meu nome e 
de minha família e amigos, que apoiou sua candidatura, parabenizá-lo e dizer 
um até breve. A política é assim, nos prega muitas surpresas ao longo das 
nossas vidas, e o que se ver hoje, com absoluta clareza, amanhã pode estar 
obscuro, e que se ver com obscuridade hoje, amanhã pode ser claro. Então, 
quero dizer que a política nos dá o exercício da democracia, quem estar por 
cima hoje, amanhã pode estar por baixo ou vice-versa. A política não é uma 
ciência exata! Quero agradecer a maneira como o Senhor se portou nessa 
campanha! Parabéns!
 O Senhor Deputado Rodrigo Jucá, continua. - Antes de terminar, 
quero agradecer o papel determinante dos Deputados: Zé Reinaldo, Aurelina 
e Chico Guerra, e dizer que nós formamos uma união muito grande e boa 
de trabalho. É como disse o Deputado Ionilson, o Governo vai precisar de 
uma gestão profissional e eficaz. Os próximos meses não serão fáceis seja 
quem for que estiver no comando do Governo. Estendendo no que disse o 
Deputado Jalser, no que tange à política, que esse embate não seja um embate 
por cargos, que seja sempre um embate para que possamos colocar em prática 
o nosso trabalho. Acho que não estamos aqui lutando para ver quem ocupa 
um cargo, não é briga de status! Acho que estamos aqui brigando para que as 
nossas propostas sejam colocadas em prática e que, de fato, melhore o nosso 
Estado. É assim que eu penso e tenho me comportado. Onde quer que eu 
tenha passado, penso no que eu posso fazer para melhorar através do cargo 
que ocupo. É assim que a política tem que ser! 

 Aparte concedido ao Senhor Deputado Zé Reinaldo – Bom dia 
a todos! Quero dizer a Vossa Excelência, da pessoa Rodrigo, do homem 
Rodrigo, do Profissional equilibrado que é, dentro e fora da gestão pública! 
Como disse Aécio Neves, “dois não vencem ao mesmo tempo”. O que a gente 
não sabe definir neste primeiro momento é quem é o vencedor! Porque, na 
verdade, o vencedor é aquele que pode proporcionar ao povo aquilo que ele, 
na sua expectativa, não tenha nada que possa mudar para melhor a condição 
de vida das pessoas deste Estado e deste governo. Esse é o meu sentimento, 
até por conta das dificuldades que o país vem passando. A reeleição da 
Presidente Dilma não é o melhor para o país, não é o melhor para o Estado de 
Roraima. E como nós não temos nenhuma bola de cristal na nossa frente que 
possa garantir o que realmente o povo vai receber, como sendo algo na sua 
expectativa de melhoria de vida que possa acontecer, nós temos que esperar 
para que aconteça para que a gente possa  fazer realmente uma avaliação à 
altura. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho feito diante desse 
trabalho imenso que é a disputa de uma eleição. O seu comportamento 
maduro, apesar da sua jovialidade. E nem sempre se perde uma batalha 
transformando ela na derrota de uma guerra. Nós estamos partindo para um 
novo momento, mas o povo é quem tem o poder de escolher. Nós somos 
apenas parte desse processo, como diz na administração, no princípio da 
objetividade: o conteúdo do todo é feito pelas partes. Quando uma parte 
se rompe as demais também ficam fragilizadas. Então, neste contexto, nós 
queremos dizer que o que foi mais importante foi a finalização do processo 
eleitoral. A tranquilidade em que as pessoas foram votar e se comportaram 
como cidadãos. E, acima de tudo, como os políticos também se comportaram. 
O julgamento não cabe a nós. Julgamento é uma coisa feita para dar satisfação 
à sociedade. O maior juiz de todos é Deus e a consciência de cada um. E que 
cada um durma com a sua consciência. Então, parabenizo Vossa Excelência 
pelo trabalho e pela luta.
 O Senhor Deputado Rodrigo Jucá continua. – Obrigado, 
Deputado. Vossa Excelência foi mais do que um apoiador de campanha, 
você é um amigo, como os outros aqui também foram. É uma satisfação 
ouvir suas palavras.
 Aparte concedido à Senhora Deputada Aurelina Medeiros – 
Obrigado, Deputado. É um prazer tê-lo aqui de volta, depois dessa luta toda 
em que todo mundo lhe criticava porque você estava afastado, mas você 
estava afastado legalmente, pois estava concorrendo a um pleito. Quero 
lhe dizer, Rodrigo, foi um prazer lhe conhecer. O tempo que te conheci foi 
curto. Foi aqui nesta Casa, mas aprendi a lhe conhecer de perto e sei da sua 
seriedade, da sua vontade, do interesse que você tem por este Estado e da 
vontade que tem de trabalhar. Por isso a gente lhe apoiou. Reconhecemos o 
seu valor, apesar de todas as críticas e o valor que tem o Senador Romero 
Jucá para este Estado. Quero dizer que foi uma honra ter você em nosso 
grupo e não é porque perdeu a eleição que não continue forte. Ele continua 
muito forte e nós continuamos juntos na luta por este Estado, que é o que 
mais interessa para todos nós. Obrigada!
 Aparte concedido ao Deputado George Melo. – Rodrigo, eu 
também quero parabenizá-lo por esse seu desprendimento. Vossa Excelência 
foi muito contundente ao longo de sua caminhada. Eu quero dizer para 
Vossa Excelência que, às vezes, a gente acha que está tudo acabado, que as 
coisas deram erradas, mas tenha consciência de uma coisa: às vezes Deus 
nos prepara um caminho muito melhor do que aquele em que estamos. O 
conhecimento de Deus é tão grande que nos surpreende. E eu tenho certeza 
que pela sua postura nesta Casa, pelo conhecimento que o povo de Roraima 
hoje tem a seu respeito, nós sabemos que você é um cara grandioso, que 
tem demonstrado na sua convivência com os seus pares, inclusive com 
os adversários, como se trata com respeito o ser humano. Então, eu tenho 
acompanhado isso. E tenho muito orgulho de ser seu parceiro, seu amigo. A 
política às vezes ela nos afasta e nos aproxima, ela demonstra que você às 
vezes está acima das questões pequenas. Desejo a você muita sorte. Tenho 
certeza que logo, logo vai está inserido num processo político e grandioso. 
Parabéns na sua caminhada.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Chico Guerra. – Deputado 
Rodrigo, gostaria de parabenizar pela garra, determinação e vontade. Quem 
tem tudo aquilo na eleição, sem sombra de dúvidas, ia ser um excelente vice. 
Sempre tenho dito que o perdedor de hoje é o vencedor de amanhã, e esse 
ganhar no amanhã dará mais tempo para amadurecer e ver a forma diferente 
e se comprometer mais ainda com a população. A cada eleição que ganho, 
eu me empenho mais com a preocupação que tem o povo. Tenho certeza 
que Vossa Excelência também, nesse período que vai ficar fora do mandato, 
vai ter essa oportunidade de ficar mais perto do povo, se empenhar e saber 
aquilo que o povo pede e quer de um governante, principalmente de um 
majoritário. Vossa Excelência é um político talhado, lapidado para ser um 
prefeito ou governador e tenho certeza que vai alcançar esse objetivo, e não 
irá decepcionar, de forma alguma, e vai fazer de seus eleitores orgulho do 
seu Prefeito e orgulho do seu Governador. Parabéns pela sua postura e um 
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abraço no coração do seu amigo.
 O Senhor Deputado Rodrigo Jucá continua. – Obrigado, meu 
amigo Presidente. Quero agradecer a Deus e dizer da honra de ter sido o 
vice e indicado por essa Assembleia, de ter sido um Deputado concorrendo à 
vice na chapa do Senhor Governador, representando todo grupo governista, 
bancada de maioria, todos os Deputados que apoiam o governo do Estado. 
Estou muito tranquilo, porque não via nessa eleição uma briga por poder, nem 
eu nem o Chico. Estávamos brigando para por em prática os nossos projetos, 
propostas, o nosso trabalho, porque acreditamos naquilo que defendemos. Nós 
sabemos que aquilo que defendemos pode ajudar a população de Roraima, 
muito mais que um cargo, muito mais que o poder. O importante é o resultado 
da realização do nosso trabalho. A campanha é uma etapa concluída, mas 
vamos saber realmente a conclusão de toda essa história daqui a quatro anos, 
no final do mandato da candidata eleita. Que Deus nos abençoe e nos proteja 
e que a gente possa ter a melhor caminhada possível, porque este Estado 
precisa e este povo merece. Obrigado a todos.
 O Senhor Presidente (Chico Guerra) – Não havendo mais 
oradores para o Grande Expediente, passamos para 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 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 Antônia 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 008/13, 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.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário proceder à verificação de 
quórum qualificado.
 O Senhor Primeiro Secretário (Naldo da Loteria) – Senhor 
Presidente, não há quórum qualificado para deliberação.
 O Senhor Presidente (Chico Guerra) - Eu queria pedir aos 
Senhores Deputados que venham para a Sessão, pois as eleições já 
acabaram. Vamos cuidar dos interesses da Assembleia porque tem muita 
matéria em pauta. Nós temos dois vetos que estão trancando a pauta. 
Dessa forma quero convidar a todos os Deputados para uma ação conjunta 
na terça-feira que vem, para que os Deputados possam se organizar para 
realizarmos uma sessão que irá começar às 9h e ninguém sabe a hora que 
vai terminar, para que possamos, num dia só, passar a régua em todos os 
projetos que estão aqui. Quero pedir à assessoria legislativa que aqueles 
projetos que ainda estão com os pareceres inconclusos que, por favor, 
peçam para que as comissões se reúnam para que na terça-feira possamos 
votar pelo menos a metade dos projetos. 
 Passamos para o expediente de Explicações Pessoais.
 O Senhor Deputado Flamarion Portela – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, queria só usar esse expediente para 
parabenizar todos os servidores públicos pela passagem do seu dia, esses 
grandes colaborares da Assembleia Legislativa, do Poder Judiciário, do 
Poder Executivo. Sei o quanto o servidor público contribui e quero, nesse 
momento, me congratular e parabenizar todos os servidores públicos do 
Estado de Roraima. Muito obrigado.
 O Senhor Deputado Erci de Moraes – Senhor Presidente, 
a exemplo do Deputado Flamarion, eu também quero parabenizar os 
funcionários públicos, sejam eles do Executivo, Legislativo ou Judiciário, 
funcionários municipais, enfim todos aqueles cidadãos que prestam sua 
contribuição no serviço público. Desejo a eles um dia bastante profícuo e que 
possam continuar dando sua parcela de contribuição para o desenvolvimento 
do nosso Estado que tanto precisa de seus servidores. Eram essas as minhas 
palavras. Muito obrigado.
 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: 
Ângela Á. 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 Ata Sucinta em: 29/10/2014


