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ATOS ADMINISTRATIVOS
DA PRESIDÊNCIA: ATOS DA CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-ALE 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 046/ALE/2014
TIPO: Técnica e Preço   
NATUREZA: Concorrência nº 001/2015
OBJETO: Contratação de uma agência de publicidade e propaganda pelo 
período de 12(doze) meses para a prestação de serviços de publicidade 
compreendendo o estudo, concepção, criação, execução interna, supervisão da 
execução externa, pesquisas de pré-teste e pós-teste vinculadas à concepção 
e criação de campanhas, peças e materiais publicitários e sua distribuição aos 
veículos e demais meios de divulgação (rádio, TV e internet) sediados em 
Boa Vista, capital do Estado de Roraima, nos demais municípios do Estado 
e em outros Estados e países cujo interesse legislativo e institucional da 
ALE-RR for despertado. 
DATA e HORA: Em 23 de Fevereiro de 2015 ás 08:00 horas 
LOCAL: Sala de Reuniões da CPL, localizada na Av. N. Sra. da Consolata, 
Nº 897, Centro, em Boa Vista-RR, CEP: 69301-011 - Boa Vista-RR.
Obs. O Edital e outras informações estão à disposição dos interessados em 
horário das 08:00h as 13:00h, na sala de reuniões da CPL endereço acima 
citado.

Boa Vista-RR, 07 de Janeiro de 2015
Verona Sampaio Rocha Lima

Presidente/CPL

DA PRESIDÊNCIA: EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
PROCESSO N.º: 056/ALE/2013
OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 
31/12/2015
LOCATÁRIA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA
CNPJ: 34.808.220/0001-68
LOCADOR: PABLO ROCHA GUEDELHA
CPF: 520.556.202-15
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01001.0103101.2011/339036-101
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores
DATA DA ASSINATURA: 30/12/2014
VIGÊNCIA: 01/01/2015 a 31/12/2015
PELA CONTRATANTE: FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO
PELO CONTRATADO: PABLO ROCHA GUEDELHA

Boa Vista-RR, 30 de dezembro de 2014
Aias Viana Bento

Superintendente Administrativo

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA
ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA TRECENTÉSIMA SEXAGÉSIMA 
QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUADRAGÉSIMO OITAVO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA SEXTA LEGISLATURA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA.
Às nove horas do dia dezoito de dezembro de dois mil e quatorze, no Plenário 
desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima trecentésima sexagésima 
quinta Sessão Ordinária do quadragésimo oitavo período Legislativo da 
sexta Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Havendo 
quórum regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
o Senhor Presidente em exercício, Deputado Chicão da Silveira, declarou 
aberta a Sessão, convidando o Senhor Deputado George Melo para atuar 
como Primeiro Secretário ad hoc. Em seguida, solicitou ao Senhor Segundo 
Secretário, Deputado Remídio Monai, proceder à leitura da Ata da Sessão 
anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Prosseguindo, solicitou ao Senhor 
Primeiro Secretário proceder à leitura do Expediente. RECEBIDO DOS 
DEPUTADOS: Ofício n° 01/13, de 17/12/14, da Comissão Especial Externa, 
criada por meio da Resolução n°007/13 alterada pela Resolução n° 015/13, 
informamos que esta comissão foi extinta no dia 17 de dezembro. Projeto de 
Lei s/n°/14, sem data, do Gabinete do Deputado Mecias de Jesus, que dispõe 
sobre a definição de Arquivos Públicos e Arquivos Privados de interesse público 
e social e define as diretrizes para criação do arquivo publico estadual, para 
implementação da política estadual de arquivos públicos e privados de interesse 
público e social de Roraima e para a criação do Sistema Estadual de Arquivos 
de Roraima - SIAR. RECEBIDO DO TRIBUNAL DE CONTAS: Projeto 

de Emenda à Lei Orgânica da Corte de Contas, anteriormente encaminhado 
a essa Augusta Assembleia Legislativa com a chancela de todos os membros 
da corte de contas, e que, inusitadamente, viu-se solicitada a sua retirada pelo 
Presidente do Tribunal, sem a devida e exigível anuência deste Colegiado 
Superior. GRANDE EXPEDIENTE: O Senhor Deputado Erci de Moraes, 
inicialmente, falou sobre a conclusão do seu mandato e da sua desistência em 
disputar cargos eletivos, ressaltando que há dezesseis anos chegou nesta Casa, 
já com sessenta anos de idade, realizando um sonho de contribuir, através 
da ação parlamentar, com o progresso do Estado de Roraima. Continuando, 
destacou que sua aposentadoria é justa, uma vez que, ao assumir seu primeiro 
mandato de Deputado Estadual, já acumulava vasta experiência como 
agricultor, marceneiro, servidor público da Universidade Federal de Santa 
Maria, pesquisador e gestor da EMBRAPA e Vice-governador do Estado, 
somando cinquenta anos de vida pública. Prosseguindo, manifestou satisfação 
em morar em Roraima, onde alcançou a culminância de seus sonhos, uma vida 
de lutas e vitórias como cidadão, servindo a sociedade conforme a doutrina 
Cristã. Continuando, falou que, ao concluir seu mandato, planejou deixar 
uma sucessora, a qual não foi eleita, mas conseguiu a primeira suplência 
e tem possibilidades reais de assumir. O Senhor Parlamentar afirmou que 
não irá mais disputar mandatos eletivos, dará oportunidade aos mais jovens 
com novas ideias e projetos, mas continuará fazendo política nos partidos 
e está pronto para contribuir com o poder público e a sociedade. Finalizou, 
manifestando gratidão a todos quantos tornaram possível sua passagem por 
esta Casa e, principalmente, a Deus pela graça concedida de servir ao povo 
acolhedor e generoso do Estado de Roraima. O Senhor Deputado Rodrigo 
Jucá iniciou agradecendo a cada um dos Senhores Deputados pelo convívio 
nesta Casa durante os últimos quatro anos, período muito importante na vida do 
parlamentar, contribuindo para o seu crescimento e amadurecimento. Lembrou 
que houve momentos de paz e de brigas intensas, mas tudo teria sido, para ele, 
um aprendizado. Prosseguindo, agradeceu aos funcionários da Casa, os quais 
sempre trataram-no bem e com presteza, como também agradeceu a sua equipe 
pelo empenho e apoio. Disse que se despede desta Casa, mas continuará se 
aprimorando, evoluindo e realizando o seu trabalho. Disse não ter vindo para 
Roraima em busca de um mandato, mas lutar pelo desenvolvimento do estado, 
o que continuará fazendo. Para finalizar, disse ter percebido, durante o seu 
mandato, que faltou, por parte do Executivo, uma agenda bem definida sobre 
as metas do Governo do Estado. Disse esperar que a próxima legislatura seja 
diferente e que os parlamentares realmente se debrucem sobre uma agenda de 
governo, com proposta de início, meio e fim, que leve o Estado a algum lugar. 
O Senhor Deputado Chicão da Silveira usou da tribuna para despedir-se e 
agradecer a todos os amigos e colaboradores com quem conviveu neste Poder, 
agradeceu a paciência e a tolerância dos servidores desta Casa Legislativa, do 
seu Gabinete e aos amigos que lhe confiaram quase quatro mil votos que só não 
o reelegeu Deputado Estadual porque sua coligação não atingiu os coeficientes 
para a reeleição, mas, garantiu que voltará com muito mais força e vontade 
para esta Casa. Prosseguindo, agradeceu a convivência amistosa e amigável 
durante todos esses anos com os colegas Deputados sem exceção. Finalizou 
desejando a todos os Deputados eleitos e reeleitos uma legislatura maravilhosa 
onde todos possam dar sua contribuição para o crescimento e desenvolvimento 
do Estado. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente anunciou para a Ordem 
do Dia: discussão e votação em turno único do Projeto de Lei nº 052/2014 
que “Altera a lei nº 837, de 17 de janeiro de 2012, que dispõe sobre o Plano 
Plurianual – PPA para quadriênio 2012-2015”, de autoria governamental. Por 
falta de quórum regimental, o Senhor Presidente transferiu a Ordem do Dia 
para a 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 23 de dezembro, à hora regimental. Registraram 
a presença, no painel, os Senhores Deputados: Ângela Portella, Aurelina 
Medeiros, Brito Bezerra, Chicão da Silveira, Chico Guerra, Coronel 
Chagas, Erci de Moraes, Flamarion Portela, Gabriel Picanço, George 
Melo, Ionilson Sampaio, Jânio Xingú, Jean Frank, Joaquim Ruiz, Remídio 
Monai, Rodrigo Jucá, Soldado Sampaio e Zé Reinado. 
Aprovada em: 23/12/2014

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2364ª SESSÃO, EM 17 DE DEZEMBRO DE 2014.

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

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CHICÃO DA 
SILVEIRA.

(Em exercício)
 Às nove horas do dia dezessete de dezembro de dois mil e 
quatorze, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
trecentésima sexagésima quarta Sessão Ordinária do quadragésimo oitavo 
período legislativo da sexta legislatura da Assembleia Legislativa do Estado 
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de Roraima.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – Convido o Senhor 
Deputado Gabriel Picanço para atuar como primeiro Secretário ad hoc.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à verificação 
de quórum.
 O Senhor Primeiro Secretário (Gabriel Picanço) – Senhor 
Presidente, há quórum regimental para abertura da Sessão.
 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 (Remído Monai) – (Lida a Ata).
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – 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 (Gabriel Picanço) – Senhor 
Presidente, não há Expediente para ser lido.
 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 (Gabriel Picanço) – (Procedida 
à chamada).
 .O Senhor Deputado Remidio Monai- Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, funcionários desta Casa, o meu discurso 
de despedida da Casa, não é um adeus, mas um até breve. Quem sabe 
poderei estar aqui como visitante daqui uns dias, Doutor Erci, mas quem 
sabe futuramente estarei aqui de volta, como já aconteceu com outros. 
Então, eu tenho muitos motivos para agradecer, pois se eu tivesse que 
entrar na vida pública, repetiria muitas vezes, pois aqui nesta Casa 
sempre fui muito bem recebido, muito bem tratado pelos funcionários, 
pelos colegas Deputados. Nos meus dois mandatos tive a oportunidade 
de conquistar amigos Deputados, tivemos a oportunidade de viajar juntos 
com as comissões. Mas, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer 
também a grande votação que obtive nesta eleição, Tive aqui uma parceria 
com alguns colegas Deputados que foram fundamentais nesta eleição. 
Essa parceria fez com que a gente consolidasse um trabalho na campanha 
e eu pudesse conquistar 15.492 votos. Posso dizer que essa votação 
foi de amigos e de pessoas que reconheceram no nosso trabalho, um 
trabalho simples que eu aprendi na iniciativa privada para sobreviver na 
concorrência, Deputado Brito, olhando olho no olho do cliente, ouvindo 
as suas sugestões e reclamações. Não tem marketing melhor que esse, 
não tem pesquisa melhor que essa. O resultado dessa grande votação é 
a oportunidade de visitar as pessoas durante o meu mandato, ouvir as 
suas sugestões e nunca fugir desse embate de atender, conversar, de dar 
atenção àquelas pessoas que me ajudaram. Durante esse período eu tive 
oportunidade de andar pelo Estado, visitar as vicinais, enfim posso dizer 
aqui que o grande êxito dessa vitória foi contato mantido com as pessoas 
que manifestaram essa gratidão, através da expressiva votação. 
 Eu quero dizer que eu entrei na vida pública por volta de 
2001, 2002, como presidente do sindicato das empresas de transporte 
no Estado de Roraima, lá eu tive a oportunidade de visitar as entidades, 
fazer parcerias. Nós tivemos aí há alguns anos o Pró-Roraima que foi 
uma união informal das entidades de classe do Estado de Roraima em 
busca de soluções para os problemas do Estado. Reunimos na Associação 
Comercial e várias entidades sindicais, com objetivo de buscar soluções 
para as questões fundiárias, das demarcações de reservas indígenas. 
Foi nesse período que começou a me despertar essa vontade de buscar 
um mandato para que a gente tivesse vez e voz para tratar dos assuntos 
de Roraima. Nesses dois mandatos na Assembleia Legislativa tive a 
oportunidade de participar da Mesa Diretora como Segundo Secretário. 
E, quero dizer que concordo com a PEC que suspende a reeleição nesta 
Casa, que esta Casa precisa de alternância de poder, não só nesta Casa, 
mas em todo lugar a alternância de poder é saudável, pois dá oportunidade 
para mais Deputados participarem da Mesa Diretora. Assinei a PEC ainda 
neste mandato para que eu pudesse ter oportunidade de votar. Tive a 
oportunidade durante os dois mandatos de presidir algumas comissões, 
e relatar alguns projetos. Como membro das comissões, pude visitar 
o interior do Estado, as vicinais. Tivemos a oportunidade de viajar 
juntamente com o companheiro Naldo e outros a Porto Velho pela BR-319 
que é um varadouro. E um dos meus propósitos em Brasília é trabalhar 
para que possamos conseguir recursos, mas na verdade o problema não 

são recursos, pois eles já existem. O Alfredo Nascimento quando foi 
Ministro dos Transportes conseguiu alocar recursos para a BR-319. Mas 
o grande problema dessa BR, é a questão ambiental, pois apesar de várias 
tentativas ainda não se conseguiu a licença ambiental para o chamado 
meião da 319, pois de lá para cá tem trezentos e poucos quilômetros 
asfaltados, faltam uns quatrocentos quilômetros que apelidaram de meião, 
porque ainda não conseguiram a liberação da licença ambiental para 
concluir. Então, eu quero assim que chegar à Brasília trabalhar para que 
consigamos sensibilizar os órgãos ambientais para a conclusão daquela 
BR que eu considero de grande importância para Roraima. 
 Em Georgetown, fomos ver as condições das estradas, levamos 
a imprensa para mostrar também a importância da ligação com a estrada de 
Georgetown. Em outra ocasião, visitamos Paramaribo, Caiena, Oiapoque. 
Fomos até Macapá vendo as condições das estradas. O Governo Federal 
nominou de arco norte uma das vias de integração dos estados da região 
norte com esses países fronteiriços. Naquela época estava sendo construída 
ponte do rio Oiapoque, ainda estava sendo asfalta a estrada que liga Caiena 
a Oiapoque. Hoje, as estradas já estão asfaltadas, a ponte está concluída 
e a estrada da parte do Amapá já está na sua grande maioria asfaltada. 
Então, esse aro com o norte também é uma realidade hoje que precisa 
ser trabalhada, é plano de integração entre os países fronteiriços. Então 
meus amigos, quero aqui, mais uma vez, agradecer, principalmente, aos 
colegas Deputados com os quais fiz uma parceria nesta campanha, com os 
demais, mesmo sem parceria, também me ajudaram. Tive voto aqui dos 
meus amigos Deputados. Quero dizer da satisfação que tive aqui nesta 
Casa pela forma como fui atendido por seus funcionários. Cheguei aqui 
um Deputado de primeira viagem, nervoso, sem saber para onde ir e fui 
tratado pelos funcionários com o maior carinho, com a maior dedicação. 
Funcionários entre os quais alguns têm até dificuldade financeira. Neste 
sentido, peço ao próximo Presidente que olhe com carinho uma forma de 
ajustar o salário de muitos aqui, pois, às vezes, os que mais trabalham são 
os que menos ganham. Por isso nosso próximo Presidente, Brito Bezerra, 
deve olhar com muito carinho um plano de Cargos e Salários, bem como 
eles possam pelo menos receber em dias. 
 Quero dizer aos Deputados que a minha perspectiva, como 
Deputado Federal, é que a gente possa fazer algo que aqui na Assembleia 
não conseguimos, pois a Assembleia é muito limitada. Nós abemos que 
aqui somos o para-choque. É onde acontecem discussões dos grandes 
problemas de Roraima. A Assembleia discute aqui as questões fundiárias, 
discute aqui a questão de demarcações, uma série de outras questões, mas o 
poder é limitado em tratar dessas questões. Então, estou aproveitando esses 
dias entre a eleição e a posse que só ocorrerá em fevereiro, para visitar os 
órgãos públicos federais, para tomar conhecimento das dificuldades, dos 
problemas. E, neste momento, aproveito a oportunidade de me colocar à 
disposição, que eu possa servir de elo, não um elo de discórdia entre os 
indígenas e os brancos, pelo contrário, sejamos elo de união. E a FUNAI, 
que é um dos órgãos que geram polêmica muito grande em nosso Estado, por 
exemplo, para a demarcação da Raposa/Serra do Sol, houve um movimento 
enorme no País inteiro de ONGs, de entidades, empresas, organismos 
internacionais, pedindo a demarcação da Raposa/Serra do Sol e, agora, nas 
minhas visitas a Polícia Federal e à FUNAI onde ouvi relatos da situação 
cruel em que vivem os índios daquela região, com tráfico de drogas muito 
intenso, o garimpo está causando problema. O alcoolismo gera problema 
entre os indígenas. Cadê as ONGs? Cadê a imprensa que pressionou tanto 
para que a reserva fosse demarcada? Hoje os índios estão abandonados à 
própria sorte. A FUNAI não tem condições, não tem orçamento, nada pode 
fazer pelos índios. A Polícia Federal também tem limitação de efetivo para 
visitar aquela região. Então, meus amigos, a história da demarcação Raposa/
Serra do Sol ainda vai gerar muita discussão aqui e em Brasília, enquanto 
os índios estão abandonados. Na visita à AGU, pude verificar a demanda 
daquele órgão, estive também na Delegacia Federal da Agricultura, observei 
a questão da mosca da carambola que afeta a nossa fronteira. Estive ainda no 
MDA, da reforma agrária, que cuida da agricultura familiar, na EMBRAPA, 
examinando os projetos que existem para o Estado de Roraima, saí otimista 
com o trabalho de pesquisa que desenvolvem em todo o interior do Estado. 
No INCRA, no IBAMA, na UFRR, na FUNASA, no Mistério do Exército, 
conversamos sobre estradas. Então, sei que em Brasília não poderei fazer 
sozinho, onde grandes lideres já tentaram buscar soluções para o Estado de 
Roraima, para a questão das estradas, a questão fundiária, para a questão 
de demarcação, mas irei com o propósito de fazer a minha parte. Obtive 
votação expressiva nas comunidades indígenas, assumo o compromisso, o 
propósito de fazer um mandato de união, para que a gente possa trabalhar 
com essas questões. Ontem, foi a nossa formatura, ou seja, a diplomação. 
Estou confundindo porque a minha formatura é sábado, formatura como 
administrador. Então, fico feliz por ter disputado quatro eleições e não tive 
nenhuma denúncia eleitoral. Então, isso me deixa de cabeça erguida, com 
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a tranqüilidade de sair daqui com o dever cumprido para ir para Brasília, 
onde procurarei fazer um trabalho da melhor forma possível.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Naldo da Loteria – 
Senhor Deputado, quero parabenizá-lo pela vitória, desejar-lhe boa sorte 
nessa nova caminhada. Quero dizer que o caminho é esse. Vejo alguns 
colegas dizerem que o Remídio defende as estradas porque ele tem empresas 
de ônibus, mas olhem: a gente tem que defender o que conhecemos, 
pois estrada é desenvolvimento, é divisa, a BR-319 será de fundamental 
importância para o Estado, pois irá diminuir o tempo para chegar ao 
grande centro. Quero dizer para o Senhor, como Deputado Federal, que 
faça discursos verdadeiros, que lute por coisas possíveis. Pois na época 
da campanha muitos prometem o céu, mas quando a campanha termina, 
o inferno continua. A questão ligada a esta Casa deve ser discutida com 
rigor, principalmente, a questão dos funcionários que precisam receber o 
salário em dias e serem valorizados, considerando que existe o trabalho 
interno e o externo, e este aspecto precisa ser visto com carinho. Imagino 
que você encontrará dificuldades, pois se aqui encontramos, imagine em 
Brasília onde as coisas não mudam, onde temos o Renan, Jucá, Sarney e 
companhia, sai Governo e o PMDB se mantém, sempre com os velhos 
costumes. Então, a gente espera da política uma melhoria para o povo e acho 
que você levará essa renovação, e assim você irá longe sem decepcionar seus 
eleitores. Estou feliz por Roraima, que, pela primeira vez, não reelegeu um 
Governador. Desde que me entendo por gente ouço que aqui o Governo não 
perde uma eleição. Graças a Deus, o Governo perdeu a eleição. Enquanto 
acompanhava a votação, no Segundo Turno, o candidato saiu com 300 votos 
na frente, eu disse: Pelo amor de Deus, vou passar quatro anos sem entrar 
no palácio, porque lá eu não vou mais. Falei isso porque lá iria continuar 
o desmando, a má administração da coisa pública. O Chico Rodrigues é 
um cara bem intencionado, mas ele está muito mal acompanhado. Então, 
espero que a nova Governadora, com a experiência adquirida ao lado do 
seu marido que apresente, e que promova um modelo de administração 
para todos. A gente precisa valorizar o empresário local, mas só o bom 
empresário. Ultimamente, só têm sido valorizadas as empresas de fachada. 
Hoje, as pessoas que pegam obras e terceirizam, são pessoas que agem com 
procuração, mas ninguém sabe quem é o dono. E, hoje, o cara passa quatro, 
cinco meses sem receber da empresa terceirizada, e quando pegam as contas 
não sabem de quem receber, porque a empresa não existe, a empresa é uma 
procuração porque ninguém se beneficia dela. Então, o Estado de Roraima 
tem grande potencial. O Estado merece mais atenção e que as pessoas 
comecem a ver esse lado. Quanto à questão da área indígena, sabemos 
que Roraima é o Estado onde há maior concentração de terra indígena, 
mas essa é uma questão de se levar ao Congresso Nacional. Os índios 
querem energia e, hoje, a Eletronorte já começou a colocar o distribuidor 
de energia nas comunidades, mas quem vai pagar? Então, tem que ver isso 
aí. A questão da droga, a exploração sustentável tem que ser feita, até para 
dar sustentabilidade às reservas indígenas. É isso. Boa sorte, Deputado.
 O Senhor Deputado Remídio Monai continua – Obrigado, 
Deputado Naldo. Por isso que o Senhor está reeleito para o seu quarto 
mandato, porque sempre foi autêntico, sempre fala o que pensa. Mas, 
Deputado, o Senhor estava dizendo que às vezes as pessoas falam que eu 
defendo as estradas porque eu tenho uma empresa de ônibus. Nunca foi 
segredo para ninguém que sou o proprietário da AMATUR, tem gente que 
cria empresa laranja. Eu sou dono da AMATUR, pintei os ônibus de laranja. 
Não tenho problema com isso. Acho que o desenvolvimento passa pelas 
estradas e até porque uma grande parte dos meus eleitores são os passageiros 
da AMATUR. Eles viram um soro antiofídico, eles me dão o mandato 
como soro antiofídico contra cobra. Então, não tenho nada que esconder. 
Isso é um fato e quero registrar também que além de eu ser um rapazinho 
que vai ter a sua formatura agora dia 20, como bom rapaz, arrumei agora 
uma esposa, a Isa que está aí sentada, para realmente concluir o trabalho 
do bom rapaz.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Joaquim Ruiz 
– Deputado Remídio, quero parabenizá-lo por esta nova missão, 
representando Roraima no Congresso Nacional. Também, Deputado, 
a responsabilidade de um jovem que escolheu Roraima para fazer sua 
casa, onde Vossa Excelência construiu dezenas de famílias que dependem 
exclusivamente do Senhor. São trabalhadores, são as esposas desses 
trabalhadores, filhos desses trabalhadores, sua família que está sob sua 
responsabilidade. São mais de 500 empregos direitos e indiretos que Vossa 
Excelência consegue manter, fazendo com que o PIB do nosso Estado não 
seja somente no setor público, o Senhor dá a sua parcela do PIB na área 
de serviço do setor privado.
 Veja a responsabilidade que o povo de Roraima está colocando 
em suas mãos para defendê-lo no Congresso Nacional. Quero, neste 
momento, fazer um apelo a Vossa Excelência. No mês passado tivemos 
um debate aqui na Assembleia com relação ao curso de medicina na nossa 

Universidade Estadual. Vossa Excelência tem um compromisso muito 
grande com as comunidades indígenas, não somente com as comunidades 
indígenas, mas um homem que tem um conhecimento profundo da situação 
das regiões mais longínquas do nosso Estado. Desde o Uiramutã a Jundiá, 
Vossa Excelência percorreu não só como parlamentar, mas como homem da 
iniciativa privada, vivendo e convivendo com a realidade do nosso povo do 
interior do Estado. O curso de medicina, Deputado Remídio, pode depender 
muito de Vossa Excelência alocando emendas para que nós possamos 
montar o laboratório, construir as salas de aulas, adequando lá no hospital 
que já é o hospital universitário, o antigo hospital geral. Vossa Excelência 
pode alocar recursos tanto na SUFRAMA que tem cotas específicas para 
as universidades públicas da Amazônia, quem tem tirado proveito desses 
recursos são as universidades, estadual do Amazonas e a federal do Acre. 
Estamos fora por falta de bons projetos apresentados. Há um percentual sob 
a arrecadação da SUFRAMA que especificou para área das universidades 
públicas da Amazônia.
 Então, coloco esse depoimento, sabendo que o Senhor será 
um excelente parlamentar, conhecedor da realidade do nosso Estado, das 
famílias do nosso Estado e, acima de tudo, de querer bem Roraima. Tanto 
que investe aqui, contrata pessoas e gera emprego e paga imposto aqui.
 Sucesso, Deputado, na nova jornada. Que Deus o guie e o 
abençoe.
 O Senhor Deputado Remídio Monai continua. – Obrigado, 
Deputado Joaquim, a UERR fez parte do meu compromisso de campanha, 
de alocar recursos, porque sou uma pessoa vinda do interior, sempre 
tive uma grande votação no interior. Se a capital de Roraima já tem suas 
dificuldades, o interior tem muito mais.
 Então, quero dizer que faz parte do meu compromisso de 
campanha alocar recurso para UERR para não só fortalecer na capital, mas 
também tornar forte a UERR do interior, que é uma necessidade, e o curso 
de medicina é também uma necessidade para o nosso Estado.
 Aparte concedido a Senhora Deputada Ângela Portella – 
Bom dia, Presidente; bom dia, Deputado Remídio, lhe agradeço pela 
oportunidade.
 Fico feliz com o seu pronunciamento. Após a nossa parceria 
na campanha, sempre dizia às pessoas que ia pedir voto, para as pessoas 
em que eu acreditava. Pessoas que trabalham e que têm compromisso com 
a população. E assim se confirma, mesmo antes do Senhor ter assumido 
sua cadeira na Câmara Federal, já está preocupado, já está caminhando, 
buscando parcerias, está vendo onde o senhor poder atuar para realmente 
ser um Deputado comprometido, continuar sendo na verdade, e que faz 
jus ao seu quarto mandato. 
 Então, é com satisfação e alegria que eu quero parabenizá-lo por 
essa atitude proativa. Quero parabenizá-lo também pela sua formatura em 
administração, eu que valorizo a educação, que acredito que a educação 
além de nos tornar melhores, também nos dá conhecimento de mundo, até 
para termos uma visão ampla da realidade para poder atuar melhor nas 
atividades parlamentares. Quero ainda parabenizá-lo como bom rapaz, 
pela boa moça e a esposa maravilhosa, guerreira que é a Isa, com certeza 
vai ser também uma parceira de trabalho fundamental, na nova etapa da 
sua vida.
 Quero me colocar à disposição e continuar da mesma 
forma a nossa parceria, pois realmente o nosso Estado merece pessoas 
compromissadas como o Senhor que vai trabalhar diuturnamente para o 
fortalecimento cada vez maior deste Estado. 
 Parabéns. Sucesso na nova caminhada nas três esferas: 
parlamentar, estudante, continue estudando e também como esposo.
 O Senhor Deputado Remídio Monai continua – Obrigado, 
Deputada, foi muito bom ter você como parceira nesta campanha, 
percorremos este Estado de ponta a ponta. Nas vicinais, fizemos uma bela 
parceria e com certeza ela vai continuar por muitos anos para que a gente 
possa fazer o melhor pelo nosso povo que tanto precisa.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Chicão da Silveira 
– Deputado Remídio, muito obrigado pelo aparte de Vossa Excelência. 
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Deputado Remídio, 
quero dizer que me sinto muito feliz, muito agradecido e honrado por ter 
Vossa Excelência no rol de amizades, pela forma carinhosa que sempre 
Vossa Excelência me tratou. Não poderia deixar de falar, conhecendo 
a trajetória de Vossa Excelência ao enfrentar um capital selvagem, 
destruidor de uma concorrência desleal. E Vossa Excelência sempre com 
humildade, determinação e dedicação, superando perseguições do poder 
político e econômico. Contudo, Vossa Excelência com as bênçãos de 
Deus conseguiu avançar, superar e ser vitorioso. Na sua trajetória política 
Vossa Excelência se conduz de forma respeitosa com os companheiros, 
dedicado nas atividades frente às comissões, fazendo com que as coisas 
acontecessem neste poder. Eu sempre digo que tivemos a infelicidade 
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em relação a alguns acontecimentos desta legislatura que não por falta 
só de Vossa Excelência, mas também de outros Deputados que deixaram 
a desejar perante a opinião pública. Mas, deixo registrado, baseado na 
determinação e compromisso, Vossa Excelência vai ser um homem de 
muito sucesso na sua trajetória política. É lamentável aceitar a ironia do 
destino, quando Vossa Excelência, na reta final da campanha, perdeu a 
sua mãe, uma das perdas mais dolorosas, entendo esse momento, pois 
também já perdi a minha. Eu fui lá te abraçar e dizer para ser forte e 
corajoso. Não é fácil, Remídio, enfrentar tal momento, em que a gente 
deixa tudo, abandona tudo, embora Vossa Excelência estivesse cercado 
de bons companheiros, e de boas amizades. E, quanto ao resultado da 
vitória foi o terceiros mais bem votado deste Estado, apesar de enfrentar 
figuras do alto poderio econômico e político. Mas, pela vontade de Deus, 
pela vontade do povo está em suas mãos a responsabilidade outorgada 
pelo povo durante os quatro anos no Congresso Nacional. Segundo o 
Deputado Naldo, não é fácil estar, despontar no Congresso Nacional 
onde há tantas figuras com alto conhecimento na representação política, 
pessoas já experientes, e vivências conquistas por muitos mandatos. E 
apesar disso, eu acredito e aposto em Vossa Excelência pela forma sutil 
de como Vossa Excelência trabalha com respeito aos companheiros, pela 
sua dedicação, sua trajetória na esfera federal será de sucesso. Eu desejo 
para você e sua família muito sucesso, que Vossa Excelência seja vitorioso 
e merecedor de todo o nosso respeito e todo o nosso carinho, que Deus 
te abençoe e te ilumine.
 O Senhor Deputado Remídio Monai - Obrigado, Deputado 
Chição. Concedo um aparte ao nosso grande líder Deputado Erci.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Erci de Moraes- 
Deputado Remídio, eu quero me somar aos demais colegas para expor 
algumas referências na sua despedida. Entendo que Vossa Excelência é 
o que manifestou nesta fala: um homem coerente, simples, humilde, mas 
tem o senso da oportunidade, sabe o que quer. Só os vitoriosos conseguem 
realizar os seus sonhos, objetivos. Vossa Excelência bem lembra que dois 
meses antes da campanha tinha dúvida se sairia sequer para reeleição, 
estava meio desiludido com a política, mas de repente surgiu a oportunidade 
que não deveria ser perdida. Getúlio Vargas, um gaúcho que fez muito 
por este País já dizia que o cavalo só passa encilhado uma vez. Luciano 
castro querendo mudar de mandato, lhe colocou a oportunidade, você 
aproveitou e o resultado está aí: o terceiro mais bem votado entre oito 
Deputados candidatos. Parabéns, Deputado Remídio, mostrou ser um 
homem persistentes, que busca seus objetivos, tanto na vida profissional 
como na sua vida política. E também a sua firme decisão, agora, na vida 
familiar. Portanto, eu tenho orgulho de me considerar seu amigo, com 
dever, sobretudo, de lhe desejar muito sucesso na nova jornada. É, pois, 
a oportunidade de, realmente, mostrar todo um trabalho, conforme você 
desenvolveu, quer dizer, de uma forma simples, sem muito estardalhaço. 
Tenha muito sucesso, como Deputado Federal, e não vou desejar que volte 
para cá, acho que vai ser mais útil sempre subindo mais um degrau. Muito 
obrigado.
 O Senhor Deputado Remídio Monai continua – Obrigado, 
Doutor Erci, eu quero registrar que o Doutor Erci já há mais tempo, 
desde o mandato anterior ele já queria que eu fosse candidato a Deputado 
Federal. E, eu o ouvia de um lado e saí pelo outro, porque não estava nos 
meus planos. E como disse o Erci, eu já tinha feito um acordo com uns 
parceiros meus de partido que eu não seria candidato a Deputado Estadual 
nessa campanha. As pessoas quando entraram para serem candidatos no 
meu partido entraram, conhecendo a minha decisão de que eu não seria 
candidato a Deputado Estadual. Naquele momento, há um ano atrás, o 
Luciano não era candidato ao Senado, ele só decidiu um mês antes das 
convenções. Então, como disse o Doutor Erci, foi uma oportunidade que 
surgiu, não estava nos meus planos, eu iria voltar para a iniciativa privada, 
mas surgiu à oportunidade foi um desafio novo, que me motivou a voltar a 
dar continuidade, em Brasília. Eu acho que Deus tem um propósito na vida 
da gente, eu acredito muito em Deus. Enfim vou fazer um trabalho discreto 
como sempre fiz, mas com certeza para as pessoas que me conhecem e me 
ajudam vão sentir os resultados, enquanto eu obtenho cada vez mais uma 
votação maior. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Ionilson Sampaio – 
Deputado Remídio, nós convivemos nesta Casa por aproximadamente oito 
anos, aprendi a admirá-lo, ter respeito pelo trabalho de Vossa Excelência, 
participamos de algumas Comissões conjuntamente. Portanto, o povo de 
Roraima foi sábio em dar essa oportunidade para Vossa Excelência, pela 
maneira de atuar que sempre demonstrou com altivez de homem público. 
Quero dizer a Vossa Excelência que Roraima vai precisar muito do seu 
trabalho na Câmara Federal. Nosso Estado está padecendo as consequências 
de muitas mazelas, deixando o Estado numa situação econômica difícil. A 
nossa Governadora vai precisar de recursos federais para se desenvolver, 

Vossa Excelência conhece todos esses municípios, talvez como poucos, 
todas essas vicinais, e sabe das nossas deficiências e necessidades. 
Acreditamos sinceramente que você será exitoso na sua nova tarefa, conte 
com nossa ajuda, com nosso apoio, sugestão. Obrigado por considerar-me 
como seu amigo. Sucesso.
 O Senhor Deputado Remídio Monai continua - Obrigado 
Deputado Ionilson, eu concordo com você, o Estado de Roraima tem muito 
por ser feito. Já me coloquei à disposição da nossa governadora para que 
possamos juntar esforços, unidos à classe política. Acho que é momento 
de unirmos esforços para que nosso Estado possa sair ganhando e nossa 
população.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Zé Reinaldo. Deputado 
Remídio, eu não poderia perder a oportunidade de associar o meu sentimento 
de respeito ao dos demais e externá-lo à sua pessoa, considerando o tempo 
que nós nos conhecemos fora da política, depois entramos juntos. Vou citar 
aqui Rui Barbosa, que cem anos atrás, dizia: ”Todo aquele que se dedica 
esperando que as coisas aconteçam, verificará mais tarde que aquele que 
não parou e colaborou com o tempo vai estar tão distante e jamais será 
alcançado”. Conversa com o Deputado Erci, ele citou o grande gaúcho a 
respeito das oportunidades e o senso desse momento, e Vossa Excelência 
teve esse senso, a sua contribuição dentro da Assembleia foi dada no tempo 
permitido, e agora aproveitou o momento de mudança na democracia e na 
questão política do nosso Estado, e conseguiu ter oportunidade. Lembro-me 
muito bem, sentado ao lado do Deputado Chicão, onde você declarou sua 
vontade de ir, ao mesmo tempo não. Naquele momento, todos os colegas, 
direta ou indiretamente, contribuíram para fortalecer essa sua decisão. 
Lembro-me da reunião em sua residência, transformada em ponto de 
apoio para sua campanha, presente uma quantidade de amigos, colegas 
seus, que dirigiam palavras diretas, objetivas e sinceras, expressando o 
desejo que Vossa Excelência tivesse essa oportunidade e que no final foi 
vitorioso nas urnas. Ontem merecidamente recebeu seu diploma no TRE, 
sendo mais um Deputado eleito. Deputado que teve oito anos conhecendo 
a realidade do seu Estado, as fronteiras, conhece bem as problemáticas de 
cada uma. Portanto, sem dúvida nenhuma com o apoio do seu partido, com 
conhecimento adquirido e pela dedicação do homem profissional, Vossa 
Excelência será recebido no Congresso Nacional como um grande Deputado 
Federal. E, com isso a Assembleia Legislativa sente-se honrada porque 
sai de dentro deste poder mais um representante para Câmara Federal. 
Estaremos torcendo e vibrando e pedimos a Deus que o abençoe na nova 
caminhada, nessa nova missão, trabalhando em favor do seu Estado que 
tem dentro do seu coração, enfim, atue com força dos seus conhecimentos 
e vontade de fazer por Roraima. Então, quero associar o meu sentimento 
com o dos demais num único sentido: boa sorte companheiro e que Deus 
te ilumine.
 O Senhor Deputado Remídio Monai continua - Obrigado 
Deputado Zé Reinaldo, você também vem contribuir muito com o meu 
pronunciamento. Eu já tive oportunidade de morar na Venezuela. Eu 
tenho uma empresa e aqui vou fazer merchandising na Guiana. Temos 
uma linha de Lether para Georgetown, realmente tenho conhecimento da 
realidade na fronteira com a Venezuela e Guiana. Já morei em Rondônia 
e no Amazonas. Com esse conhecimento de Região Amazônica, de 
Venezuela e Guiana. Enfim, quero aproveitar essas experiências para 
trabalhar questões fronteiriças do nosso Estado. Obrigado pelo seu 
aparte. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Soldado Sampaio - 
Deputado Remídio, declaro a Vossa Excelência a minha felicidade também 
por ter sido parceiro durante a campanha do primeiro turno, ambos obtivemos 
sucesso: a sua eleição e a nossa. Seu histórico permitiu esse resultado. 
Desde que veio para Roraima, passou a ser empreendedor, depois engajou 
na política apresentou uma história de luta e sucesso. O povo reconheceu 
sua competência e o presenteou mais uma vez com cargo público para o 
senhor continuar representando bem a sociedade Roraima em Brasília. Quero 
desejar-lhe toda sorte do mundo. A tarefa não é fácil, como foi colocado aqui. 
E, segundo palavras de João Amazonas, o grande líder do nosso partido: “Na 
política a gente não faz o que a gente quer, mas faz o que pode fazer”. Então, 
com certeza, Vossa Excelência fará o que estiver em seu alcance, talvez não 
alcance todos os seus desejos de realização. Dentre esses desejos, destaca-se 
em primeiro momento o asfaltamento da estrada Boa Vista/Guiana. Sonho 
do povo Roraimense e guianense; questões indígenas; questões de estradas 
em nosso Estado, ou seja, vários pleitos de Vossa Excelência como homem 
público, político e empresário que mora em Roraima, pai de família. É 
também um anseio de todos nós, que, com certeza Vossa Excelência pode 
realizá-lo, passo a passo, e atingirá aquelas metas que colocamos como 
objetivo. Enquanto homem público, quero aqui lhe parabenizar e desejar 
toda sorte, paciência e tranquilidade, e nos colocar a disposição se precisar. 
Parabéns e sucesso. Obrigado.
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 O Senhor Deputado Remídio Monai continua - Obrigado 
Deputado Sampaio, eu quero dizer do nosso compromisso e que o meu 
gabinete em Brasília estará à disposição não só de Vossa Excelência, como 
dos demais Deputados, para que a gente possa juntos buscar soluções. Já 
verifiquei que em Brasília há uma frente parlamentar de segurança pública. 
Então, quero me juntar aos senhores para que possamos buscar soluções 
para nosso Estado que tanto precisa.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Flamarion Portela - 
Meu caro amigo Remídio, obrigado por me conceder aparte. Cumprimento 
a Mesa Diretora e as Senhoras e aos Senhores Deputados.
 Quero dizer que o conheço há algum tempo, sei da determinação 
que guia sua vida como pessoa física, como pessoa que toca sua empresa, como 
empresário e sei o quanto colaborou com este parlamento. Vossa Excelência 
é uma pessoa cordata, é manso de coração. Quando alguém vê Remídio um 
pouco exaltado, é porque chegou a ponto quase incontrolável, haja vista 
que tem um equilíbrio muito forte e acho que isso contribui muito para seu 
sucesso na política. Eu digo que esse parlamento vai ficar sentindo sua falta. 
Espero que a experiência adquirida e construída ao longo desse tempo faça 
com que lá na Câmara Federal o senhor possa abrir portas com mais rapidez, 
mais facilidade, possa trafegar naqueles corredores, ter acesso a ministérios 
devido à sua competência e compromisso com Roraima e que possa trazer 
ações importantes para contribuir com nosso desenvolvimento e fortalecimento 
da nossa economia. Porque o senhor que vive no mundo empresarial sabe 
que está difícil ser empresário neste Estado, eu diria até neste país. E que sua 
contribuição seja significativa nesse ponto. De resto quero dizer que Deus o 
ilumine para que continue sendo essa pessoa mansa de coração e esse grande 
companheiro. Tive a grata alegria de trabalhar com Vossa Excelência esse 
tempo todo, aprendi muito com o senhor, com o seu comportamento e sei que 
lá no Congresso Nacional vai continuar com esse comportamento, vai fazer 
boas amizades e buscar proximidade com líderes que têm mais influências, 
buscando conselho com a humildade que lhe é peculiar. Enfim, sei que vai 
trilhar esse caminho que já é de sucesso. Que Deus o abençoe. Obrigado.
 O Senhor Deputado Remídio Monai continua – Amém e muito 
obrigado Deputado Flamarion. Aceito de coração suas sugestões, pois sei 
que são sinceras. Sei que o momento em Brasília não é dos melhores, as 
coisas por lá estão bastante complicadas com essa operação lava-jato e 
outras coisas surgindo, mas eu espero poder contribuir da melhor forma 
possível, deixando de lado essas questões. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Brito Bezerra – 
Obrigado Deputado Remídio. Cumprimento Vossa excelência, o Presidente 
da Casa, demais Deputados, colaboradores da Casa e demais presentes. 
Conheci Vossa Excelência aqui nesta Casa Legislativa, temos apenas quatro 
anos de boa convivência, mas foi tempo suficiente para ver que o senhor 
tem compromissos com o povo e o Estado de Roraima.
 Vossa Excelência defendeu grandes projetos que atendem as 
demandas não só do segmento de infraestrutura, na questão das estradas, 
mas de todos os segmentos do setor produtivo, comercial e industrial. Vossa 
Excelência tem sensibilidade para defender as causas nobres do povo do 
nosso Estado e certamente me orgulho muito de ter convivido com o senhor 
nesta Casa. E tenho certeza, a exemplo dos votos que obteve que tem a 
gratidão do povo de nossa cidade. Desejo a Vossa Excelência um mandato 
de muito sucesso em Brasília, pois sei que é o recomeço em um mandato 
de Deputado Federal, mas o daqui serviu como base. Já ouvi de alguns que 
estiveram naquela Casa que os primeiros dois anos, ou o primeiro mandato 
só serve para aprender a andar nos corredores, de tão complexa que é aquela 
Casa. Mas, sei que Vossa Excelência tem experiência e inteligência e está 
apto a representar o povo do nosso Estado. Desejo-lhe um mandato de muito 
sucesso e certamente nós, aqui em Roraima, continuaremos nos orgulhando 
de tê-lo como nosso representante, desta vez no Parlamento Federal. Deus 
abençoe seus passos. 
 O Senhor Deputado Remídio Monai continua – Amigos: listei 
alguns fatos importantes para mim, como a minha eleição, a convivência 
nesta Casa, a alegria de ter os funcionários como parceiros, os Deputados 
como parceiros, de ter tido uma eleição vitoriosa com uma votação 
expressiva, também minha formatura que será agora dia vinte, que é um 
motivo de alegria e, não poderia deixar de registrar o fato que marcou esse 
ano para mim, que foi o falecimento da minha mãe. Essa sim foi o grande 
exemplo, a grande líder e a base da minha vida, é uma pena que ela não 
esteja aqui hoje, ouvindo esse discurso e vendo minha formatura, mas foi 
Deus que quis assim. Quero finalizar agradecendo a todos, desejando um 
Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todos os amigos e a todas as pessoas 
do nosso Estado. Obrigado e bom dia.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) - Discussão e votação, 
em segundo turno, do Projeto de Lei Complementar nº 012/14, que “Acresce 
e exclui dispositivos da Lei Complementar nº 003/94, que “Dispõe sobre a 
Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Roraima’”, de autoria do 

Ministério Público do Estado; do Projeto de Lei Complementar nº 016/14, 
que “Altera dispositivo da Lei Complementar nº 003/94, que “Dispõe sobre 
a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Roraima”, de autoria 
do Ministério Público do Estado; e da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 011/2014, que “Adita §§ ao art. 113 do texto constitucional vigente”, 
de autoria de vários Deputados. 
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei Complementar nº 012/14, bem como, do Parecer.
 O Senhor Primeiro Secretário (Gabriel Picanço) – (Lido o 
Projeto de Lei Complementar nº 012/14, juntamente com o Parecer).
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz pede Questão de Ordem. – 
Senhor Presidente, peço a Vossa Excelência que convide os Deputados que 
estão na sala Vip para que compareçam e haja quórum e possamos votar 
as matérias.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – Atendendo o 
Requerimento do Excelentíssimo Senhor Deputado Joaquim Ruiz, convido 
os Senhores Deputados que se encontram em seus gabinetes ou na sala vip, 
para virem ao plenário para votação de matérias importantes. 
 Coloco em discussão o Projeto de Lei Complementar nº 012/14. 
Não havendo quem queira discuti-lo, coloco-o em votação. A votação será 
nominal e eletrônica. Votando “sim”, os Senhores Deputados aprovam o 
Projeto, votando “não”, rejeitam-no. Solicito a abertura do painel para a 
votação. 
 Dou por aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 012/14 
por 18 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. 
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário proceder à leitura do 
Projeto de Lei Complementar nº 016/14. 
 O Senhor Primeiro Secretário (Gabriel Picanço) – (Lido o 
Projeto de Lei Complementar nº 016/14)
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) - Coloco em discussão 
o Projeto de Lei Complementar nº 016/14. Não havendo quem queira 
discuti-lo, coloco-o em votação. A votação será nominal e eletrônica. 
Votando “sim”, os Deputados aprovam o projeto, votando “não”, rejeitam-
no. 
 Dou por aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 016/14 
por 15 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. 
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário proceder à leitura da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 011/14. 
 O Senhor Primeiro Secretário (Gabriel Picanço) – (Lida a 
Proposta de Emenda à Constituição nº 011/14.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) - Coloco em discussão 
a Proposta de Emenda à Constituição nº 011/14. Não havendo quem queira 
discuti-la, coloco-a em votação. A votação será nominal e eletrônica. 
Votando “sim”, os Deputados aprovam o Projeto, votando “não”, rejeitam-
no. Solicito a abertura do painel para a votação da matéria.
 Dou por aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda 
à Constituição nº 011/14, por 18 votos favoráveis, nenhum contrário e 
nenhuma abstenção. 
 Explicações Pessoais.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Senhor Presidente, 
eu queria pedir aos Senhores Deputados que na Sessão de amanhã, quinta-
feira, compareçam, pois nós estamos em final de ano e temos matérias 
importantes de interesse nosso e do Governo para votarmos. E também 
gostaríamos de fazer amanhã uma reunião interna sobre o orçamento, para 
deixarmos pronto para a votação na terça-feira. 
 O Senhor Deputado Jalser Renier – Senhor Presidente, apenas 
para agradecer e ao mesmo tempo parabenizar o ato de solenidade de ontem, 
feito pelo Tribunal Regional Eleitoral, na pessoa do Senhor Presidente Mauro 
Campelo que, realmente, valorizou a posse, a diplomação dos Senhores 
Deputados. Há vinte anos que estou na vida pública e pela primeira vez nós 
temos um evento realmente de pompa e digno de um trabalho voltado com a 
mais absoluta responsabilidade, tanto por parte dele, como por parte de toda 
a equipe e de amigos e colaboradores que ajudaram a realizar aquele evento. 
Então, eu quero agradecer e apresentarei uma Moção de Agradecimento, na 
próxima Sessão, ao Senhor Desembargador Mauro Campelo, pelo brilhante 
trabalho feito ontem na Universidade Federal de Roraima. Parabéns!
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) - Não havendo mais 
nada a tratar, dou por encerrada a Sessão e convoco outra para o dia 18 de 
dezembro, à hora regimental. Registraram presença, no painel, os Senhores 
Deputados: Ângela Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chicão 
da Silveira, Coronel Chagas, Erci de Moraes, Flamarion Portela, 
Gabriel Picanço, George Melo, Ionilson Sampaio, Jalser Renier, Jânio 
Xingú, Jean Frank, Joaquim Ruiz, Marcelo Cabral, Mecias de Jesus, 
Naldo da Loteria, Remídio Monai, Rodrigo Jucá, Soldado Sampaio e 
Zé Reinado.
Ata Sucinta aprovada em: 18/12/2014


