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ATOS ADMINISTRATIVOS

RESOLUÇÕES DE AFASTAMENTOS
R E S O L U Ç Ã O Nº 682/2014

 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 SÉRGIO MATEUS, 
Matrícula 14599, para viajar com destino a cidade de Goiânia-GO, no 
período 19.11 a 21.11.2014, com a finalidade de participar do I Congresso 
Brasileiro do Poder Legislativo que acontecerá na Assembleia Legislativa 
daquele Estado, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 18 de novembro de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 683/2014
 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 FRANCISCA GENIS 
PINHO MELO, Matrícula 10069 para viajar com destino a cidade de 
Manaus-AM, no período 18.11 a 27.11.2014, com a finalidade de tratar de 
assuntos inerentes às suas atividades funcionais, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 18 de novembro de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 684/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com 
a Resolução 008/09.

Atos Administrativos
Resoluções de Afastamentos nº 682 a 686/2014
Atas Sessões Plenárias
Ata da 2352ª Sessão Ordinária - Sucinta
Ata da 2351ª Sessão Ordinária - Íntegra
Termos de Reuniões nº 001 e 002/2014 da Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação Final
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As matérias publicadas no Diário Oficial da Assembleia Legislativa 
deverão ser entregues à Gerência de Documentação Geral através 
de meio magnético, em formato .doc, com cópia do documento, de 
segunda a sexta-feira até às 15:30h

É de responsabilidade de cada setor, gerência, secretaria e dos órgãos 
da Fundação Rio Branco de Educação, Rádio e Televisão as correções 
ou revisões das matérias por eles produzidas, bem como, o envio de 
documentos em tempo hábil para publicação.M
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Telefone: (95) 3623-6665

ELÂNDIA GOMES ARAÚJO
Gerente de Documentação Geral

CHRISTIAN DELLA PACE FERREIRA
Diagramação

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento do Excelentíssimo Senhor 
Deputado JOSÉ REINALDO PEREIRA DA SILVA para viajar com destino 
a cidade de Brasília-DF, no período 19.11 a 25.11.2014, com a finalidade de 
tratar de assuntos inerentes à União Nacional dos Legisladores e Legislativos 
Estaduais - UNALE, a serviço deste Poder

Palácio Antônio Martins, 18 de novembro de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 685/2014
 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 LEONARDO 
PADILHA ALMEIDA, Matrícula 13976 para viajar com destino ao 
município de Pacaraima, nos dias 18 e 19.11.2014, com a finalidade de tratar 
de assuntos inerentes às suas atividades funcionais, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 18 de novembro de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 686/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com 
a Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento dos servidores LUIS GOMES 
DA SILVA, Matrícula 9200 e MARIA DINALVA DA SILVA GAMA, 
Matrícula 13050 para viajarem com destino aos municípios de Iracema e 
Cantá, nos dias 19 e 20.11.2014, com a finalidade de tratarem de assuntos 
inerentes às suas atividades funcionais, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 18 de novembro de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º 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 
QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
QUADRAGÉSIMO OITAVO PERÍODO LEGISLATIVO DA SEXTA 
LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DE RORAIMA.
Às nove horas do dia treze de novembro de dois mil e quatorze, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima trecentésima 
quinquagésima segunda Sessão Ordinária do quadragésimo oitavo período 
Legislativo da sexta Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado 
de Roraima. O Senhor Presidente, em exercício, Deputado Coronel 
Chagas solicitou ao Senhor Primeiro Secretário, Deputado Jalser Renier 
proceder à verificação de quórum. Não Havendo quórum regimental, o 
Senhor Presidente suspendeu a Sessão por 10 minutos. Após o tempo 
estipulado, o Senhor Presidente reabriu a Sessão, solicitando ao Senhor 
Primeiro Secretário proceder à verificação de quórum. Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, o 
Senhor Presidente em exercício, Deputado Coronel Chagas, declarou 
aberta a Sessão, solicitando ao Senhor Segundo Secretário, Deputado 
Naldo da Loteria, proceder à leitura da Ata da Sessão anterior, que foi 
lida e aprovada na íntegra. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou 
ao Senhor Primeiro Secretário, Deputado Jalser Renier, proceder à leitura 
do Expediente. RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: Requerimento s/n°/14, 
de 12/11/14, da Comissão Especial Interna, criada através da Resolução 
n° 020/13, alterada pela Resolução n° 051/13, requerendo prorrogação 
de prazo por igual período desta Comissão Especial. Memorando nº 
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047/14, de 12/11/14, da Deputada Angela Águida Portella, justificando sua 
ausência na Sessão Plenária do dia 12/11/14. GRANDE EXPEDIENTE: 
Não houve Orador. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente anunciou 
para pauta da Ordem do Dia: discussão e votação em segundo 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. Em 
seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro Secretário 
proceder à leitura do Projeto de Lei nº 008/14. Colocada em discussão e 
votação a matéria foi aprovada por 13 votos favoráveis. 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 18 
de novembro, à hora regimental. Registraram a presença, no painel, os 
Senhores Deputados: Angela A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito 
Bezerra, Chico Guerra, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Erci de 
Moraes, Flamarion Portela, Gabriel Picanço, George Melo, Jalser 
Renier, Jânio Xingú, Joaquim Ruiz, Marcelo Natanael, Naldo da 
Loteria e Zé Reinaldo. 
Aprovada em: 18/11/2014

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA
ATA DA 2351ª SESSÃO, EM 12 DE NOVEMBRO DE 2014.

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

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS.
(Em exercício)

 Às nove horas do dia doze de novembro de dois mil e 
quatorze, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
tricentésima quinquagésima primeira 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 Primeiro Secretário ad hoc.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário proceder à verificação 
de quórum.
 O Senhor Primeiro Secretário (Ionilson Sampaio) - Senhor 
Presidente, há quórum regimental.
 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 nenhum dos Senhores Deputados 
que queira discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica, os 
Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à leitura 
do Expediente.
 O Senhor Primeiro Secretário (Ionilson Sampaio) – O 
Expediente consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: 
 Memorando n° 043/2014, de 11/11/2014, do Deputado Jean 
Frank, justificando sua ausência na sessão plenária dos dias 05 e 06 de 
Novembro de 2014. 
 Memorando n° 349/2014, de 11/11/2014, do Deputado Jalser 
Renier, justificando sua ausência na sessão plenária do dia 04/11/2014.
  Projeto de Lei s/n/2014, de 10/11/2014, do Deputado Rodrigo 
Jucá, que estabelece a jornada de trabalho de vinte e cinco horas para os 
professores estaduais em função docente. 
 Projeto de Lei s/n/2014, de 10/11/2014, do Deputado Rodrigo 
Jucá, que institui, no Estado de Roraima, o programa estadual Dinheiro 
Direto da Escola-PROESCOLA. 
 Indicação s/n/2014, de 10/11/2014, do Deputado Rodrigo 
Jucá, indicando ao Governo do Estado de Roraima que crie o Programa 
Primeira Habilitação. 
 Indicação s/n/2014, de 10/11/2014, do Deputado Rodrigo 
Jucá, indicando ao Poder Executivo Estadual que encaminhe a esta 
Augusta Casa, Projeto de Lei que isente de IPVA os veículos de 
propriedade das autoescolas, dos oficiais de justiça e de motocicletas até 
150cc. 
 RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO: 
 Ofício n° 283/2014, de 06/11/2014, do Tribunal de Contas 
de Roraima, encaminhando Relatório de Atividade do TCERR-3° 

Trimestre/2014. 
 DIVERSOS: 
 Ofício n°140/2014, de 07/11/2014, do Tribunal de Justiça, 
encaminhando para conhecimento e ratificação dos termos do Ofício n° 
006/2014-GP/SOF, com cópia anexa.
  Era o que constava do Expediente, Senhor 
Presidente.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) - Solicito ao Senhor 
Primeiro Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para 
o Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro Secretário (Ionilson Sampaio) – Senhor 
Presidente, não há oradores inscritos para o Grande Expediente.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) - Não havendo 
oradores inscritos, passamos para a Ordem do Dia: discussão e votação, 
em Turno Único, do 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 Governamental; 
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, nos termos do art. nº 33, incisos XVIII e XXXI da 
Constituição do Estado, de autoria Governamental. 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. Discussão e votação, em Segundo Turno, da 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” sobre carga horária 
de trabalho ao acompanhante de pessoas com necessidades especiais 
ou idosos, de autoria do Deputado Chico Guerra e vários Deputados. 
Requerimento número 078/14, de autoria de vários Deputados, solicitando 
a prorrogação do prazo por igual período da Comissão Especial Externa, 
criada para analisar o Parecer ao Projeto de Lei nº 36/14, de autoria do 
Poder Executivo e que dispõe sobre o “Plano de Cargos, Carreiras e 
Remunerações dos Servidores da área de infraestrutura, agronomia e 
veterinária do Estado de Roraima”.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à leitura 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 08/14.
 O Senhor Primeiro Secretário (Ionilson Sampaio) – (Lido o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 08/14).
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) - Coloco em discussão 
a matéria.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Senhor Presidente, 
há quórum regimental e, para essa matéria, já foi pedido adiamento de 
votação. Portanto, não cabe mais adiamento de votação da matéria.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Segundo a assessoria, 
realmente, já foi pedido o adiamento de votação da matéria.
 O Senhor Deputado Marcelo Natanael - Senhor Presidente, há 
tantos projetos para serem votados e é tão difícil conseguir esse quórum, 
que solicito que use o bom senso e coloque em votação os projetos.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) - É isso que estamos 
fazendo, mas temos que ouvir o Plenário e as lideranças. 
 O Senhor Deputado Xingú - Senhor Presidente, eu acho que 
o senhor tem de colocar para votação as matérias, porque não adiantará 
mesmo, essas pessoas no dia 31 de dezembro já estarão fora, um mês a 
mais ou a menos não fará diferença.
 O Senhor Deputado Zé Reinaldo pede Questão de Ordem - A 
liderança do governo pede para que seja votado “sim” pela aprovação 
do nome de Tonica Vieira.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) - A votação será 
secreta e eletrônica. Comunico aos Senhores Deputados que, nos termos 
do parágrafo único, do artigo 270, do caput do Regimento Interno, o 
Projeto de Decreto Legislativo será aprovado se obtiver o voto da maioria 
absoluta dos membros desta Casa, portanto, 13 votos favoráveis. Votando 
“sim”, os Deputados aprovam o Projeto e votando “não”, rejeitam-no.
 Solicito abertura do painel para votação.
 Declaro rejeitado, em turno único, o nome da Professora 
Antonia Vieira dos Santos, indicada para exercer o cargo da Fundação 
UNIVIR.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – O pedido de 
adiamento de votação é feito antes da votação.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à leitura 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 009/14 e do Parecer da Comissão 
Especial Externa.
 O Senhor Primeiro Secretário (Chicão da Silveira) – (Lido o 
Parecer).
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 O Senhor Rodrigo Jucá pede Questão de Ordem - Gostaria 
de pedir de Vossa Excelência a informação se foi concedido adiamento 
desse projeto. Desse projeto, não chegou a ser dado o início do processo 
discussão e votação. Na semana passada, quando foi pedido o adiamento 
de votação do projeto da indicação da Professora Tonica, o processo 
acabou pela falta de quórum, tendo sido retirado também esse projeto 
de pauta. Portanto, consulto Vossa Excelência para saber se é cabível o 
Requerimento de adiamento de discussão, não é de votação, é o adiamento 
de discussão desse projeto de indicação do nome do Doutor Haroldo 
Amoras.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Senhor Presidente, 
lembro bem quando foi pedido adiamento de votação de ambos os 
projetos. Deputada Aurelina pediu que retirasse da Ordem do Dia ambos 
os projetos, pela falta de quórum, tanto o Projeto da UNIVIR quanto do 
ITERAIMA. Então, entendo que o pedido de adiamento foi para ambos 
os projetos, que tramitavam naquela Ordem do Dia.
 O Senhor Presidente Deputado (Coronel Chagas) – O pedido 
de adiamento de votação é feito antes de iniciada a votação.
 O Senhor Deputado Rodrigo Jucá – Sim, mas não havia 
iniciado nem a discussão do Projeto. Por isso consulto a Mesa sobre o 
assunto. Naquela Sessão, não havia sido aberta nem a discussão desse 
projeto, portanto, pergunto à Mesa se é possível fazer o adiamento de 
discussão.
 O Senhor Presidente Deputado Coronel Chagas – Deputado, 
vou consultar a Secretaria Legislativa para saber se houve o pedido de 
adiamento e se foi adiada a votação em razão desse pedido.
 O Senhor Deputado Zé Reinaldo – Senhor Presidente, 
Vossa Excelência é testemunha de que, desde que começaram a fazer as 
indicações para esses cargos, inclusive com algumas surpresas, sendo uma 
delas a de um membro deste Poder, por falta de acompanhamento, de certa 
forma, não valorizamos nosso próprio colega e perdemos a oportunidade 
de ter seu nome aprovado. Quanto aos outros membros, até concordo que 
alguns não deveriam ser aprovados em função do final do exercício, da 
vida pessoal de cada um. Agora, mesmo a professora Tonica sendo mais 
uma reprovada, eu quase comprei uma briga com a própria instituição, 
pois, no primeiro momento em que foi indicado o nome dela, retiramos de 
pauta o projeto, que veio pela segunda vez através de mensagem. E, agora, 
mais uma vez estamos discutindo sobre o projeto em que acabamos de 
reprovar o nome da professora Tonica. Quanto à questão do ITERAIMA, 
do professor Haroldo, esta Casa há de reconhecer o grande trabalho que 
esse profissional faz no Estado. Então, o que quero pedir, inclusive é a 
vontade da bancada de oposição também, é que se aprove o nome do 
Dr. Haroldo como Presidente do ITERAIMA. A única coisa que temos 
de fazer é confiar. Se esse projeto não for votado hoje, vai ser votado 
amanhã, não tem outra forma, o resultado que poderá sair hoje pode ser 
o mesmo de amanhã. Então, acredito que, respeitando o posicionamento 
do Deputado Rodrigo Jucá, não temos mais o que fazer nem o que adiar. 
A bancada se comprometeu e por isso peço vênia ao Deputado Rodrigo 
para que possamos prosseguir e colocar o projeto em votação.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas – Senhores Deputados, 
consultada a Ata da Sessão anterior, constatou-se que, realmente, houve o 
pedido de adiamento dos dois projetos pela Deputada Aurelina Medeiros, 
conforme me adiantou o Deputado Sampaio. Em discussão.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Senhor Presidente, 
gostaria de fazer um pedido aos nobres colegas. Em virtude da situação 
que passa o Instituto de Terras do nosso Estado, por esse ser um momento 
em que estamos encerrando uma gestão e enfrentando um processo de 
transição, e por toda a história de vida do professor Haroldo, poderíamos 
votar pela manutenção do atual Presidente do ITERAIMA, por toda 
história de vida desse profissional no Estado.
 O Senhor Deputado Ionilson Sampaio – Senhor Presidente, 
quero me associar ao nobre colega Deputado Joaquim Ruiz, pois participei 
ativamente da Lei de terras, da qual fui o Relator. Junto com a PROGE 
e o ITERAIMA, o Professor Haroldo foi de extrema importância nesse 
processo, discutimos isso profundamente, inclusive com os movimentos 
sociais. Acho que seria até uma deselegância desta Casa, já que ele esteve 
aqui tantas vezes, rejeitarmos o nome dele para a presidência do órgão. 
Tenho certeza de que ele está aberto a esse processo de transição e é 
extremamente responsável na condução do ITERAIMA, cujos problemas, 
com certeza, não foram causados na gestão dele. Se o ITERAIMA, hoje, 
é um caso de polícia, não foi por causa da gestão do Professor Haroldo. 
Também gostaria de dizer que, apesar de o voto ser secreto vou votar 
pela manutenção do nome dele para Presidente. Até porque tenho certeza 
de que ele merece o crédito tanto da sociedade roraimense como desta 
Casa. Obrigado.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú – Senhor Presidente, na 

mesma linha do Deputado Joaquim e do Deputado Ionilson, concordo que 
o Dr. Haroldo é uma pessoa extremamente competente, responsável e dono 
de uma folha de serviços prestados a este Estado e, por isso, merece todo 
nosso respeito. Mas, olhando de um modo geral a questão das indicações 
da administração indireta que vêm para serem sabatinadas nesta Casa, 
precisamos entender que não pode ser da forma que o governo quer 
que seja feito. O líder do Governo, meu amigo Deputado Zé Reinaldo, 
tem de concordar comigo sobre ser muito banalizado. Por exemplo, o 
Barac Bento ficou no IPER por sete meses sem nem ao menos ter sido 
sabatinado por esta Casa. Acredito ser preciso entender que a pessoa 
toma posse pela indicação do governador, mas esta Casa deve cumprir 
o Regimento e sabatinar o indicado, como manda o figurino. Agora, há 
pessoas que passam seis, sete meses e até um ano assinando todos os 
processos daquele órgão e, quando vem sua indicação para a pauta nesta 
Casa, ainda dá uma discussão, um adiamento e outras coisas. Com relação 
à professora Tonica, eu não tenho dúvida de que é uma pessoa competente 
e certamente fará parte do novo governo, convidada pela governadora 
Suely. Por seu histórico e seu passado, terá um cargo de relevância no 
Governo, portanto, serão poucos dias para ela descansar e retornar ao 
Governo.
 O Senhor Deputado Flamarion Portela – Senhor Presidente, 
senhora Deputada Aurelina, só gostaria de dizer que nós conhecemos 
a história do Doutor Haroldo. Além de prestar serviços a este Estado 
há tantos anos, ele é um homem da cátedra, de estudo, um homem que 
conhece profundamente as nossas dificuldades e os nossos potenciais. 
Conhece a máquina pública como ninguém. E eu acho que, neste 
momento, já encerrando o exercício de 2014, o Doutor Haroldo merece 
concluir o seu trabalho naquele instituto. Essa questão é delicada e, 
com certeza, será enfrentada pelo próximo governo com muita firmeza 
e determinação, porque o sonho da titularização ainda é latente na nossa 
mente. Infelizmente, houve essa frustração, mas vamos olhar para frente e 
procurar consertar. O Doutor Haroldo, nesse processo, com certeza, dará 
uma forte contribuição. Eu acho que a Assembleia tem de reconhecer isso 
nesse momento importante.
 O Senhor Deputado Rodrigo Jucá- Diante de todas as 
manifestações feitas previamente, é natural que a gente se sinta muito 
mais seguro para dar encaminhamento ao prosseguimento dessa votação. 
Todos os Deputados já se manifestaram a respeito da integridade do 
Doutor Haroldo, então, vamos em frente e confiantes de que o nome dele 
vai ser aprovado. Obrigado!
 O Senhor Deputado Erci de Morais- Senhor Presidente, por 
todas as razões já suscitadas, eu acrescento mais uma ainda, a presença do 
Doutor Haroldo nesse momento no Instituto de Terras... Nós não podemos 
esquecer que foi o único dos vários que passaram que trouxe certa 
tranquilidade não só a nós parlamentares, mas à sociedade de Roraima. 
Então, pelo seu passado, mostrou mais uma vez o cidadão que é. Nesse 
momento em que iniciou a transição de governo, é hora de descermos do 
palanque e entender que é importante aprovar o nome do Doutor Haroldo 
para que essa transição ocorra de forma vital para o futuro de Roraima, 
que é o ITERAIMA na titulação de terras. Vou votar a favor também!
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Eu acho que esta 
Casa, como disse alguém aqui, “tem que descer do palanque” e fazer jus 
a quem tem competência e responsabilidade. Eu acho que não é função 
do legislativo... Eu acabei de ouvir o que o Deputado Xingú falou sobre 
a professora Tonica e só quero dizer para respeitar a profissional que 
ela é, talvez mais autêntica nas eleições de governo que passaram por 
este Estado, do que muitos dos que aqui estão, talvez tenha contribuído 
muito mais e de forma mais honesta. E quem conhece a história dela, com 
certeza, vai lamentar a posição do legislativo e pedir que analise melhor 
as questões, que cuidem dos interesses do Estado e não dos interesses 
pessoais. Muito obrigada!
 O Senhor Deputado George Melo – Caminhando por essa 
linha, Senhor Presidente, eu queria dizer que o setor agrário já vem se 
penitenciando por essas decisões. Eu lembro quando a ADERR vinha 
muito bem, com o Doutor Rodolfo Pereira, de um processo de crescimento 
para acabar com a aftosa. E nós erramos quando tiramos o Rodolfo. Eu 
quero lembrar que o doutor Haroldo já vinha fazendo esse trabalho de 
zoneamento no Estado. A Secretaria de Planejamento já vinha com esse 
trabalho desde a época do Ottomar. Pouca gente sabe aqui que todas as 
linhas, todas as estradas, todas as vicinais deste Estado têm um acervo 
na Secretaria de Planejamento, que nunca foi contaminada. Deputado 
Flamarion, eu me impressionei quando vi o trabalho que a Secretaria de 
Planejamento já tinha nesta questão das terras. Então, o nome do secretário 
Haroldo trouxe não só a questão da seriedade acadêmica, mas também 
a questão da experiência, porque já tinha um trabalho em andamento 
na Secretaria de Planejamento e foi colocado a serviço do ITERAIMA. 



5BOA VISTA, 19 DE NOVEMBRO DE 2014

Então, por tudo isso, eu entendo que o nosso Estado merece esse final 
tranquilo para que ocorra essa transição da melhor forma possível. Muito 
obrigado!
 O Senhor Deputado Zé Reinaldo – Senhor Presidente, eu quero 
dar conhecimento de que o doutor Haroldo não se encontra no Estado. O 
seu pai, anteontem, faleceu e ele viajou para Belém. Eu quero, em nome 
do Poder Legislativo, dar meus pêsames ao Doutor Haroldo pela perda 
de seu ente querido. Obrigado, Senhor Presidente.
 O Senhor Deputado Chicão da Silveira – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, eu tive a honra de fazer parte da comissão 
que fez a arguição do Doutor Haroldo Eurico Amora dos Santos. Eu vou 
fazer, este ano, 28 anos de vida pública e, nesse tempo todo, conheço 
o doutor Haroldo. Convivi com o Doutor Haroldo, conheço a sua 
competência, a sua determinação naquilo que faz. O Governador teve 
uma felicidade muito grande, em um momento tão difícil do ITERAIMA, 
de colocar o doutor Haroldo para administrar aquele órgão. Um órgão 
tão importante para o crescimento e desenvolvimento econômico deste 
Estado. Neste nosso Estado de Roraima, nós não temos outra saída a não 
ser regularizar essas terras e botar para produzir. E doutor Haroldo se 
encontra preparadíssimo. Em todos os órgãos onde colocaram o doutor 
Haroldo, ele deu conta do recado. Então, eu queria fazer um apelo para 
que fizéssemos uma reflexão e déssemos um voto consciente, votando 
sim, para que o doutor Haroldo possa permanecer à frente do ITERAIMA. 
 E eu queria registrar também o meu lamento. Eu tive a honra 
de ser o relator da professora Tonica. Ela atende todos os requisitos pela 
sua competência, determinação, dedicação. Ela é preparadíssima para 
o exercício da sua função à frente da UNIVIR. E, lamentavelmente, 
nós demos uma resposta que nos deixa triste. E eu não queria que nós 
ficássemos tristes pela rejeição do nome doutor Haroldo. Então, queria 
apelar a todos os pares que votemos sim, a favor do doutor Haroldo. 
Obrigado!
 O Senhor presidente (Coronel Chagas) – Em votação. A 
votação será secreta e eletrônica.
 Comunico aos Senhores Deputados que, nos termos do 
parágrafo único do artigo 270, caput do Regimento Interno, o Projeto de 
Decreto Legislativo será aprovado se obtiver o voto da maioria absoluta 
dos membros desta Casa. Portanto, 13 votos.
 Votando “sim”, os Senhores Deputados aprovam o Projeto e 
votando “não”, rejeitam-no.
 Solicito a abertura do painel para a votação.
 Dou por aprovado, em turno único, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 09/14, com 15 votos sim, 06 votos não e nenhuma 
abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à leitura 
do Projeto de Lei Complementar nº 08/14 com suas emendas e do parecer 
das Comissões em conjunto.
 O Senhor Primeiro Secretário (Chicão da Silveira) – (Lido 
o Projeto de Lei Complementar nº 08/14 com suas emendas e o parecer 
das Comissões em conjunto). 
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Coloco em discussão 
o Projeto de Lei Complementar nº 08/14.
 Não havendo quem queira discuti-lo, passamos para votação. 
A votação será nominal e eletrônica, nos termos do parágrafo 4º do artigo 
232 do Regimento Interno. Comunico que os Senhores Parlamentares têm 
um minuto para, querendo, justificar seu voto.
 Comunico aos Senhores Deputados que, nos termos do artigo 
188, caput do Regimento Interno, o Projeto de Lei Complementar será 
aprovado se obtiver o voto da maioria absoluta dos membros deste Poder. 
Portanto, 13 votos favoráveis.
 Votando “sim”, os Senhores Deputados aprovam a matéria e 
votando “não”, rejeitam-na.
 Solicito a abertura do painel para votação.
 Dou por aprovado, em primeiro turno, o Projeto de Lei 
Complementar nº 08/14, com 16 votos favoráveis, nenhum contrário e 
nenhuma abstenção. 
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário proceder à leitura da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 08/13, que “acresce o art. 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.
 O Senhor Primeiro Secretário (Chicão da Silveira) – (Lida a 
Proposta de Emenda à Constituição nº 08/13). 
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Coloco em discussão 
a Proposta de Emenda à Constituição nº 08/13.
 O Senhor Deputado Chico Guerra – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados. Quero começar agradecendo a votação, 

no primeiro turno, desta matéria, uma vez que trata de assunto de grande 
relevância social para o nosso Estado. Refere-se às famílias dos servidores 
do Estado e das Estatais, dando a garantia de que tendo alguém, no seio da 
sua família, que precise de cuidados 24h, possa o Estado ajudar a atender, 
com meio expediente, sem prejuízo financeiro no salário. Portanto, quero 
crer que a votação no primeiro turno possa ser repetida no segundo e, 
desde já, agradeço aos senhores Deputados que votarão a matéria.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Não havendo quem 
queira discutir, passamos para votação em segundo turno. A votação 
será nominal e eletrônica. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 232 do 
Regimento Interno, comunico que os Senhores Parlamentares têm um 
minuto para, querendo, justificar seu voto.
 Votando “sim” os Senhores Deputados aprovam a matéria, e 
votando “não”, rejeitam-na.
 Solicito a abertura do painel para votação.
 Dou por aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 08/13, com 18 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma 
abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário proceder à leitura do 
Requerimento nº 078/14, de autoria de vários Deputados, solicitando a 
prorrogação do prazo, por igual período, da Comissão Especial Externa, 
criada para analisar o Parecer ao Projeto de Lei nº 36/14, de autoria 
do Poder Executivo, que “dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 
Remunerações dos Servidores da área de infraestrutura, agronomia e 
veterinária do Estado de Roraima”.
 O Senhor Primeiro Secretário (Chicão da Silveira) – (Lido o 
Requerimento nº 078/14). 
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Coloco em discussão 
o Requerimento nº 078/14. Não havendo quem queira discutir a matéria, 
passamos para votação. A votação será simbólica. Os Deputados que 
forem favoráveis, permaneçam como estão.
 Dou por aprovado o Requerimento nº 078/14.
 Para dar ciência aos Senhores Deputados, solicito ao Senhor 
Primeiro Secretário que proceda à leitura do Ofício nº 173/14, de 
autoria Governamental, solicitando a restituição ao Poder Executivo da 
Mensagem Governamental de nº 058/14, bem como do Projeto de Lei que 
“altera Dispositivo da Lei 892/13, que ‘dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Salários e Carreiras dos Servidores da Educação básica do Estado de 
Roraima’”, uma vez que a matéria será objeto de ajuste técnico por parte 
do Executivo. 
 O Senhor Primeiro Secretário (Chicão da Silveira) – (Lido o 
Ofício nº 173/14).
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Informo aos 
servidores do Estado que foi criada a Comissão Especial Interna para 
analisar o projeto que trata sobre a concessão do auxílio-alimentação 
aos servidores. 
 Não havendo mais matéria para a Ordem do Dia, passamos 
para o Expediente de Explicações Pessoais.
 O Senhor Deputado Rodrigo Jucá – Bom dia, Senhores 
Deputados. Quero solicitar aos membros da Comissão Especial Interna 
criada para analisar o Projeto que trata da adoção de auxílio-alimentação 
para os servidores do Estado, para nos reunirmos após a Sessão, no intuito 
de definir a presidência e a relatoria para agilizar os trabalhos.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Quero apenas fazer 
um apelo à Presidência da Casa: que interceda junto ao atual e futuro 
Governo do Estado, para que o Projeto que cria o Curso de Medicina na 
Universidade Estadual de Roraima seja prioritário na próxima gestão e 
se faça, ainda este ano, vestibular para o curso, que irá realizar o sonho 
de centenas de pais, mães e jovens do nosso Estado.
 O Senhor Deputado Ionilson Sampaio – Senhor Presidente, 
quero informar aos Deputados membros da Comissão de Orçamento e 
Finanças que amanhã estará expirando o prazo para entrega de emendas. 
Como, até o momento, nenhum parlamentar apresentou emendas, estamos 
prorrogando esse prazo por mais dez dias, impreterivelmente.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) - Não havendo mais 
nenhum Deputado que deseje fazer uso da palavra no Expediente de 
Explicações Pessoais e, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada 
a Sessão e convoco outra para o dia 13 de novembro, à hora regimental. 
 Registraram a presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chicão da Silveira, Chico Guerra, 
Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Erci de Moraes, Flamarion Portela, 
Gabriel Picanço, George Melo, Ionilson Sampaio, Jânio Xingú, Jean 
Frank, Joaquim Ruiz, Marcelo Cabral, Marcelo Natanael, Mecias 
de Jesus, Naldo da Loteria, Rodrigo Jucá, Soldado Sampaio e Zé 
Reinaldo.
Ata Sucinta Aprovada em: 13/11/2014
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ATAS COMISSÕES
SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES 
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

TERMO DE REUNIÃO N.º 001/14
19 DE MARÇO DE 2014

 Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e 
quatorze, o Senhor Deputado Zé Reinaldo, Presidente desta Comissão, 
convocou os Senhores Parlamentares Aurelina Medeiros, Brito 
Bezerra, Chicão da Silveira, Coronel Chagas, Flamarion Portela e 
Jalser Renier, para reunião extraordinária, com a finalidade de apreciar 
e deliberar Proposições constantes da Ordem do Dia: 1) Requerimento 
de Interposição de Recursos nº065/13, de autoria do Deputado 
Soldado Sampaio, “Ao parecer de inconstitucionalidade da Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei nº 038/13.”; 
2) Requerimento de Interposição de Recursos nº066/13, de autoria 
do Deputado Soldado Sampaio, “Ao parecer de inconstitucionalidade 
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final ao Projeto de 
Lei nº 041/13.”; 3) Requerimento de Interposição de Recursos 
nº067/13, de autoria do Deputado Soldado Sampaio, “Ao parecer de 
inconstitucionalidade da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
Final ao Projeto de Lei nº 042/13.”; 4) Requerimento de Interposição 
de Recursos nº077/13, de autoria do Deputado Mecias de Jesus, 
“Ao parecer de inconstitucionalidade da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei nº 035/13.”; 5) Projeto de 
Lei nº 069/13, de autoria do Deputado Jean Frank, “Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de inclusão de atração voltada para o público gospel 
nos eventos que especifica e dá outras providências.”; e 6) Projeto 
de Lei nº008/14, de autoria do Tribunal de Contas do Estado, que 
“dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores 
públicos ativos do Tribunal de Contas do Estado de Roraima e dá 
outras providências.” Assinaram a folha de  presença os Senhores 
Parlamentares, Aurelina Medeiros, Coronel Chagas - Membros e Zé 
Reinaldo - Presidente. O Senhor Presidente encerrou os trabalhos 
por falta de quorum regimental. Para constar, eu, Mirele Salvadori, 
secretária, lavrei o presente Termo, que será assinado pelo Senhor 
Presidente e encaminhado à publicação.

Zé Reinaldo
Presidente da Comissão

SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES 
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

TERMO DE REUNIÃO N.º 002/2014
18 DE NOVEMBRO DE 2014

 Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e 
quatorze, o Senhor Deputado Zé Reinaldo, Presidente desta Comissão, 
convocou os Senhores Parlamentares Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, 
Chicão da Silveira, Coronel Chagas, Flamarion Portela e Jalser 
Renier, para reunião ordinária, com a finalidade de apreciar e deliberar 
Proposições constantes da Ordem do Dia: ) Projeto de Lei  nº 069/2013,  
que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão de atração voltada para 
o público Gospel nos eventos que especifica e dá outras providências; 2) 
Projeto de Lei Complementar nº 012/2014,  de autoria do Ministério 
Público,  que “Acresce e exclui dispositivos À Lei Complementar 003/94, 
que dispõe sobre a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de 

Roraima”; 3) Projeto de Lei 011/2014,  de autoria do Deputado Ivo Som, 
que “Dispõe sobre Caixa Automático de Banco, que seja colocado nos 
terminais dispositivo para identificar envelope vazio, “sem cédula”; 4) 
Projeto de Lei nº 012/20104,  de autoria Deputado Ivo Som, que “Dispõe 
sobre a destinação de bicicletas apreendidas pelas polícias Civil e Militar 
do Estado de Roraima, que se encontram nas Delegacias de Polícia e 
dá outras providências”; 5) Projeto de Lei nº 018/2014,  de autoria do 
Tribunal de Contas do Estado,  que “Dispõe sobre alteração da Lei nº 
352, de 14 de novembro de 2002, para dar nova redação ao inciso XIII e 
inserir o inciso XIV ao art. 3º, e dá outras providências”; 6) Projeto de Lei 
nº 020/2014, de autoria do Deputado Gabriel Picanço, “Dá nova redação 
ao dispositivo normativo da lei nº 664/2008 que dispõe sobre o sistema 
de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado 
de Roraima e dá outras providências”; 7) Projeto de Lei nº 025/2014,  
de autoria do Deputado Jânio Xingú,  que “Estabelece procedimentos 
técnicos para elaboração, apresentação, execução e avaliação técnica de 
Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS em áreas rurais e posse nas 
florestas nativas e formações sucessoras no Estado de Roraima, e dá outras 
providências”; 8) Projeto de Lei nº 027/2014,  de autoria do Deputado  
Mecias de Jesus que “Dispõe sobre a realização de blitze no território 
estadual e dá outras providências”; 9) Projeto de Lei nº 037/2014,  de 
autoria do Deputado Gabriel Picanço que  “Dispõe sobre o tratamento 
simplificado e diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno 
porte, nas contratações realizadas no âmbito da administração pública 
direta e indireta, e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 041/2014,  
que “Institui a Política Estadual de Saúde Bucal do Estado de Roraima 
e dá outras providências”; 10) Projeto de Lei nº 042/2014,  de autoria 
do Deputado Soldado Sampaio que “Institui o Programa Estadual de 
Inclusão Digital no âmbito do Estado de Roraima”;   11) Projeto de Lei 
n 049/2014, de autoria do Poder Executivo  que  “Que dispõe sobre 
reposição florestal no Estado de Roraima e dá outras providências”; 
12) Projeto de Decreto Legislativo nº 013/2014,  de autoria de Vários 
Deputados  que “Susta o termo de Acordo de Regime Especial – TARE 
nº 001/2013, para concessão de benefícios fiscais, dispostos no convênio 
ICMS 143/2012, de 17 de dezembro de 2012, com a Empresa Transnorte 
Energia s, CNPJ 14.683.671/0003-70, Inscrição Estadual nº 24.023.054-
1 e dá outras providências”; 13)  Requerimento de Interposição de 
Recurso nº 065/2013,  de autoria do Deputado  Soldado Sampaio : 
“Ao parecer de inconstitucionalidade da Comissão de   Constituição, 
Justiça e         Redação Final, ao Projeto de Lei nº 038/13, de autoria 
do Deputado Soldado Sampaio.”;  14)  Requerimento de Interposição 
de Recurso nº 066/2013,  de autoria do Deputado  Soldado Sampaio:  
“Ao parecer de inconstitucionalidade da Comissão de   Constituição,   
Justiça e Redação Final, ao Projeto de Lei nº 041/13, de autoria do 
Deputado Soldado Sampaio.”;  15)  Requerimento de Interposição de 
Recurso nº 067/2013,  de autoria do Deputado Soldado Sampaio: “Ao 
parecer de inconstitucionalidade da Comissão de  Constituição, Justiça 
e Redação Final, ao Projeto de Lei nº 042/13, de autoria do Deputado 
Soldado Sampaio”; 16)  Requerimento de Interposição de Recurso 
nº 077/2013, de autoria do Deputado Mecias de Jesus: “Ao parecer de 
inconstitucionalidade da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
Final, ao Projeto de Lei nº 035/13, de autoria do Deputado Mecias de 
Jesus.”Assinaram a folha de Freqüência os Senhores Parlamentares, 
Coronel Chagas e Jalser Renier, Membros e o Senhor Presidente, Deputado 
Zé Reinaldo que encerrou os trabalhos por falta de quorum regimental. Para 
constar, eu, Mirele Salvadori, secretária, lavrei o presente Termo, que será 
assinado pelo Senhor  Presidente e encaminhado à publicação.

Zé Reinaldo 
Presidente da Comissão


