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Membros das Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
Comissão de Defesa dos Direitos da Família, da 
Mulher, da Criança, do Adolescente e Ação Social:
a) Deputada Angela Águida Portella - PP; 
b) Deputado Dhiego Coelho - PSL; 
c) Deputado Brito Bezerra - PP; 
d) Deputada Lenir Rodrigues - PPS; e 
e) Deputado Marcelo Cabral - MDB. 

Comissão de Administração, Serviços Públicos e 
Previdência:
a) Deputado Soldado Sampaio - PC do B; 
b) Deputado Odilon Filho - PEM; 
c) Deputado Valdenir Ferreira - PV; 
d) Deputado Coronel Chagas - PRTB; e 
e) Deputado Jorge Everton - MDB. 

Comissão de Defesa Social, Segurança Pública e 
Sistema Penitenciário:
a) Deputado Jorge Everton - MDB; 
b) Deputado Jânio Xingu - PSL; 
c) Deputado Coronel Chagas - PRTB; 
d) Deputado Soldado Sampaio – PC do B; e 
e) Deputado Mecias de Jesus - PRB. 

Comissão de Educação, Desportos e Lazer:
a) Deputada Lenir Rodrigues - PPS; 
b) Deputado Evangelista Siqueira - PT; 
c) Deputado Oleno Matos - PC do B
d) Deputado Chico Mozart - PRP; e 
e) Deputado Gabriel Picanço - PRB. 

Comissão de Cultura e Juventude:
a) Deputado Masamy Eda - PSD; 
b) Deputado Valdenir Ferreira - PV; 
c) Deputado Dhiego Coelho - PSL; 
d) Deputado Chico Mozart - PRP; e 
e) Deputada Ângela Águida Portela - PP. 

Comissão de Saúde e Saneamento:
a) Deputada Aurelina Medeiros - PTN; 
b) Deputado Chico Mozart - PRP; 
c) Deputado Joaquim Ruiz - PTN; 
d) Deputado Masamy Eda - PSD; e 
e) Deputado Valdenir Ferreira - PV. 

Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, 
Minorias e Legislação Participativa:
a) Deputado Evangelista Siqueira - PT; 
b) Deputado Izaías Maia - PT do B;
c) Deputado Dhiego Coelho - PTC; 
d) Deputado Soldado Sampaio - PC do B; e
e) Deputada Ângela Águida Portela - PP. 

Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, 
Tributação e Controle:
a) Deputado Coronel Chagas - PRTB; 
b) Deputado Marcelo Cabral - MDB; 
c) Deputado Jânio Xingu - PSL; 
d) Deputada Aurelina Medeiros - PTN; 
e) Deputado Izaías Maia - PT do B; e 
f) Deputado Soldado Sampaio - PC do B. 

Comissão de Tomada de Contas:
a) Deputado Joaquim Ruiz - PTN; 
b) Deputado Mecias de Jesus - PRB; 
c) Deputado Coronel Chagas - PRTB; 
d) Deputado Brito Bezerra - PP; e 
e) Deputado Jânio Xingú - PSL. 

Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte:
a) Deputado Izaías Maia – PT do B; 
b) Deputado Jorge Everton - MDB; 
c) Deputado Oleno Matos - PC do B
d) Deputado Odilon Filho - PEM; e 
e) Deputado Evangelista Siqueira - PT. 

Comissão de Agricultura, Pecuária e Política Rural:
a) Deputado Zé Galeto - PRP; 
b) Deputado Marcelo Cabral - MDB; 
c) Deputada Aurelina Medeiros - PTN; 
d) Deputado George Melo - PSDC; e 
e) Deputado Gabriel Picanço - PRB. 

Comissão de Políticas Indigenistas:
a) Deputado Gabriel Picanço - PRB; 
b) Deputado Dhiego Coelho - PSL; 
c) Deputada Lenir Rodrigues - PPS; 
d) Deputado Soldado Sampaio – PC do B; e 
e) Deputado Evangelista Siqueira - PT. 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável:
a) Deputado Marcelo Cabral - MDB; 
b) Deputado Masamy Eda - PSD; 
c) Deputado George Melo - PSDC; 
d) Deputado Jânio Xingu - PSL; e 
e) Deputado Brito Bezerra – PP 

Comissão de Indústria, Empreendedorismo, 
Comércio, Turismo e Serviços:
a) Deputado Brito Bezerra - PP; 
b) Deputado Joaquim Ruiz - PTN; 
c) Deputado Jânio Xingu - PSL; 
d) Deputado Zé Galeto - PRP; e 
e) Deputado Masamy Eda - PSD. 

Comissão de Relações Fronteiriças, 
MERCOSUL, de Ciência, Tecnologia, Inovação e 
Comunicação:
a) Deputado Dhiego Coelho - PTC; 
b) Deputado Zé Galeto - PRP; 
c) Deputado Jorge Everton - MDB; 
d) Deputado Odilon Filho - PEN; e 
e) Deputado Joaquim Ruiz - PTN. 

Comissão de Terras, Colonização e Zoneamento 
Territorial:
a) Deputado Mecias de Jesus - PRB; 
b) Deputado Jânio Xingú - PSL; 
c) Deputado Marcelo Cabral - MDB; 
d) Deputado Naldo da Loteria - PSB; e 
e) Deputado Joaquim Ruiz - PTN. 

Comissão de Viação, Transportes e Obras:
a) Deputado Oleno Matos - PC do B
b) Deputada Lenir Rodrigues - PPS; 
c) Deputado Masamy Eda - PSD; 
d) Deputada Angela Águida Portella - PP; e 
e) Deputado Naldo da Loteria – PSB 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
Final:
a) Deputado George Melo - PSDC; 
b) Deputado Jorge Everton - MDB; 
c) Deputado Coronel Chagas - PRTB; 
d) Deputada Lenir Rodrigues - PPS; 
e) Deputado Brito Bezerra - PP; 
f) Deputada Aurelina Medeiros - PTN; e 
g) Deputado Mecias de Jesus - PRB. 

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e do Idoso:
a) Deputado Valdenir Ferreira - PV; 
b) Deputado Evangelista Siqueira - PT; 
c) Deputado Naldo da Loteria - PSB; 
d) Deputado Chico Mozart - PRP; e 
e) Deputado Zé Galeto - PRP. 

Comissão de Ética Parlamentar:
a) Deputado Odilon Filho - PEM; 
d) Deputado Naldo da Loteria - PSB; 
c) Deputado George Melo - PSDC; 
d) Deputado Zé Galeto - PRP; e 
e) Deputado Izaías Maia - PT do B. 
Suplentes: 
1º - Deputado Joaquim Ruiz - PTN; e 
2º - Deputado Oleno Matos - PC do B
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SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA

ATA PLENÁRIA - SUCINTA

ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA SEPTINGENTÉSIMA 
TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUINQUAGÉSIMO 
QUINTO PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
Às nove horas do dia três de julho de dois mil e dezoito, no Plenário 
desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima septingentésima 
terceira Sessão Ordinária do quinquagésimo quinto período legislativo 
da sétima 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 Coronel 
Chagas, declarou aberta a Sessão e convidou os Senhores Deputados 
Oleno Matos e Gabriel Picanço para atuarem como Primeiro e 
Segundo-Secretário ad hoc, respectivamente. Em seguida, solicitou ao 
Senhor Segundo-Secretário proceder à leitura da Ata da Sessão 
anterior, que foi lida e aprovada na íntegra. Continuando, solicitou ao 
Senhor Primeiro-Secretário que fizesse a leitura do Expediente: 
RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO: Mensagem Governamental 
nº 37, de 06/06/18, encaminhando para apreciação o Projeto de Lei 
Complementar nº 04, que “altera dispositivos da Lei Complementar nº 
008, de 30/12/1994, que dispõe sobre a Carreira do Fisco Estadual e dá 
outras providências”; Mensagem Governamental nº 38, de 18/06/18, 
encaminhando para apreciação o Projeto de Lei nº 069, que “dispõe 
sobre a desafetação de lotes de terras localizados no perímetro urbano 
de Boa Vista, tornando-os disponíveis para adesão ao Programa 
Habitacional para Servidores do Estado de Roraima e dá outras 
providências”; Mensagem Governamental nº 39, de 28/06/18, 
encaminhando para apreciação o Projeto de Lei nº 070, que “altera 
dispositivos normativos da Lei nº 072, de 30/06/1994, que dispõe sobre 
a organização, estrutura e competência do Contencioso Administrativo 
Fiscal, sobre os respectivos processos, e dá outras providências”. 
RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: Projeto de Lei nº 067, de 19/06/18, 
de autoria dos Deputados Gabriel Picanço, Aurelina Medeiros, Brito 
Bezerra, que “revoga e altera dispositivos normativos da Lei nº 976, de 
14 de julho de 2014, que “dispõe sobre a Política Fundiária Rural e de 
Regularização Fundiária Rural do Estado de Roraima e dá outras 
providências”; Indicação nº 271, de 21/06/18, de autoria do Deputado 
Oleno Matos, encaminhando ao Governo do Estado, para abertura de 
crédito adicional no valor de R$ 1.859.437,00 (um milhão oitocentos e 
cinquenta e nove mil quatrocentos e trinta e sete reais) ao orçamento do 
Corpo de Bombeiros Militar, visando reforçar suas dotações para o 
pagamento de despesas com folha de pagamento e hora/aula de 
instrutores e monitores para realização do Curso de Formação de 
Oficiais daquela Corporação; Indicação nº 272, de 28/06/18, de autoria 
do Deputado Zé Galeto, encaminhando ao Governo do Estado, para 
reforma da Escola Estadual Rui Barbosa, localizada na vila do Taiano, 
município de Alto Alegre; Indicação nº 273, de 28/06/18, de autoria do 
Deputado Zé Galeto, encaminhando ao Governo do Estado, para 
disponibilização de transporte escolar à Escola Rui Barbosa, localizada 
na vila do Taiano, município de Alto Alegre; Proposta de Moção de 
Pesar nº 013, de 22/06/18, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues, 
manifestando seu profundo pesar aos familiares da Professora Maria 
Cleudimar Ribeiro da Silva, pelo seu falecimento ocorrido no dia 12 de 
junho do corrente ano, nesta cidade de Boa Vista; Memorando nº 017, 
de 28/06/18, de autoria do Deputado Zé Galeto, justificando sua 
ausência na Sessão Plenária do dia 28 de junho do corrente ano; 
Memorando nº 026, de 28/06/18, de autoria do Deputado Jorge Everton, 
justificando sua ausência nas sessões plenárias dos dias 26 e 28 de 
junho do corrente ano. DIVERSOS: Comunicado nº AL023523, de 
02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE, informando liberação de recursos financeiros à Associação de 
Pais e Mestres da Escola Indígena Tuxaua Albino de Morais, no valor 
de R$ 666,00 (seiscentos e sessenta e seis reais); Comunicado nº 
AL023524, de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros à 
Associação de Pais e Mestres da Escola de Ensino Fundamental Ioladio 
Batista da Silva, no valor de R$ 10.044,00 (dez mil e quarenta e quatro 
reais); Comunicado nº AL023525, de 02/05/18, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de 
recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola 
Municipal Terezinha de Jesus da Vila Martins Pereira, no valor de R$ 
2.718,00 (dois mil setecentos e dezoito reais); Comunicado nº 
AL023526, de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
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comunicação – ICMS para a compra de arma de fogo por policial 
militar, policial civil, agente penitenciário e guarda municipal”, de 
autoria do Deputado Jorge Everton; Requerimento de Interposição de 
Recurso nº 087/17, pela rejeição da Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação Final ao parecer do relator que opinava pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 069/17, que “institui a indenização de defesa técnica 
aos integrantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia 
Civil, Departamento do Sistema Penitenciário e do Departamento 
Estadual de Trânsito”, de autoria do Deputado Jorge Everton e outros 
deputados; Requerimento de Interposição de Recurso nº 101/17, “ao 
parecer de inconstitucionalidade da Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação Final ao Projeto de Lei nº 082/17, que “dispõe sobre a 
isenção de cobrança do ICMS nas contas de água, luz e telefone às 
igrejas, templos de qualquer culto ou denominação”, de autoria do 
Deputado Mecias de Jesus; Requerimento nº 056/18, que “requer 
prorrogação de prazo de funcionamento para a Comissão Especial 
Externa criada através da Resolução nº 003/18”; Requerimento nº 
057/18, que “requer prorrogação de prazo de funcionamento para a 
Comissão Especial Externa criada através da Resolução nº 002/18”; 
Requerimento nº 059/18, que “requer prorrogação de prazo de 
funcionamento para a Comissão Especial Externa criada através da 
Resolução nº 032/18”; Requerimento nº 061/18, que “requer 
prorrogação de prazo de funcionamento para a Comissão Especial 
Interna criada através da Resolução nº 005/18”; Requerimento nº 
064/18, que “requer realização de Sessão Extraordinária, sem ônus 
para este Poder, no dia 03 de julho do corrente ano, às 17:30 horas, 
para deliberação do Projeto de Lei Complementar nº 005/18”; 
Requerimento nº 065/18, que “requer votação em destaque da Emenda 
Parlamentar nº 009, de autoria dos vários deputados, que altera o caput 
do art. 51 do Projeto de Lei nº 043/2018”. E discussão e votação, em 
primeiro turno, do Projeto de Lei Complementar nº 005/18, que 
“institui, nos termos do art. 111 da Constituição do Estado de Roraima, 
o Programa Especial de Recondução das Despesas com Pessoal do 
Poder Legislativo”. Dando continuidade, o Senhor Presidente 
suspendeu a Sessão para que a Comissão Mista analisasse e emitisse 
parecer ao Projeto de Lei nº 043/18. Após o tempo necessário, o Senhor 
Presidente reabriu a Sessão solicitando ao Senhor Primeiro-Secretário 
proceder à leitura da Mensagem Governamental de Veto nº 036/18, de 
veto total ao Projeto de Lei nº 024/18, bem como do Relatório, Parecer 
e Voto da Comissão. Colocada em discussão e votação nominal/
eletrônica, a matéria foi rejeitada por 15 votos contrários, nenhum 
favorável e nenhuma abstenção. Após, o Senhor Presidente solicitou ao 
Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do Projeto de Lei 
Complementar nº 005/18, bem como do Parecer da Comissão. Colocado 
em discussão e votação nominal/eletrônica, o projeto foi aprovado, 
com emenda, em primeiro turno, por 14 votos favoráveis, nenhum 
contra e nenhuma abstenção. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou 
ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do Projeto de Lei nº 
071/18, bem como do Parecer da Comissão. Colocada em discussão e 
votação nominal/eletrônica, a matéria foi aprovada por 15 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Continuando, o 
Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à 
leitura do Requerimento de Interposição de Recurso nº 087/17. 
Colocada em discussão e votação nominal/eletrônica, a matéria foi 
aprovada por 14 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. 
Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-
Secretário proceder à leitura do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 
007/18, bem como do Parecer da Comissão. Colocada em discussão e 
votação nominal/eletrônica, a matéria foi aprovada por 14 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Após, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura 
do Projeto de Lei nº 004/18. Colocado em discussão e votação nominal/
eletrônica, foi aprovado por 13 votos favoráveis, nenhum contra e 
nenhuma abstenção. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao 
Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do Requerimento nº 
065/18. Colocado em discussão e votação simbólica, foi aprovado por 
unanimidade dos deputados presentes. Dando continuidade, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura 
da Emenda Modificativa nº 009 ao Projeto de Lei nº 043/18 que, 
colocada em discussão e votação nominal/eletrônica, foi rejeitada por 
13 votos contrários, um favorável e nenhuma abstenção. Prosseguindo, 
o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder 
à leitura do Parecer ao Projeto de Lei nº 043/18. Colocado em discussão 
e votação nominal/eletrônica, foi aprovado, com emendas, por 16 
votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Após, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura 

Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Pedro Moleta, no 
valor de R$ 3.825,00 (três mil oitocentos e vinte e cinco reais); 
Comunicado nº AL023527, de 02/05/18, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de 
recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola 
Municipal Vó Hilda Klenniving da Silva, no valor de R$ 1.566,00 (mil 
quinhentos e sessenta e seis reais); Comunicado nº AL023528, de 
02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE, informando liberação de recursos financeiros à Associação de 
Pais e Mestres da Escola Municipal Rujane Severiano dos Santos, no 
valor de R$ 10.476,00 (dez mil quatrocentos e setenta e seis reais); 
Comunicado nº AL023529, de 02/05/18, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de 
recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola 
Municipal Hilda Franco de Souza, no valor de R$ 7.173,00 (sete mil 
cento e setenta e três reais); Comunicado nº AL023530, de 02/05/18, 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 
informando liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e 
Mestres da Escola Municipal Maria de Fátima Faria Andrade, no valor 
de R$ 4.617,00 (quatro mil seiscentos e dezessete reais); Comunicado 
nº AL023531, de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Juslany de Souza 
Flores, no valor de R$ 10.521,00 (dez mil quinhentos e vinte e um 
reais); Comunicado nº AL023532, de 02/05/18, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de 
recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola 
Municipal Indígena Vovó Antônia Celestina da Silva, no valor de R$ 
1.395,00 (mil trezentos e noventa e cinco reais); Comunicado nº 
AL023533, de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Jóquei Clube, no 
valor de R$ 3.654,00 (três mil seiscentos e cinquenta e quatro reais); 
Comunicado nº AL023534, de 02/05/18, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de 
recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola 
Municipal Zildeth Puga Rocha, no valor de R$ 1.359,00 (mil trezentos 
e cinquenta e nove reais). GRANDE EXPEDIENTE: Não houve. 
ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente anunciou para a pauta da 
Ordem do Dia discussão e votação, em turno único, das seguintes 
proposições: Mensagem Governamental de Veto nº 036/18, de veto 
total ao Projeto de Lei nº 024/2018, que “dispõe sobre a exigência de 
garantia de isonomia salarial entre homens e mulheres nas empresas 
que contratem com o Poder Público do Estado de Roraima”, de autoria 
do Deputado Jalser Renier; Projeto de Lei nº 004/18, que “dispõe sobre 
a obrigatoriedade de exame para verificar a Trombofilia em postos de 
saúde e hospitais da Rede Pública do Estado de Roraima”, de autoria 
do Deputado Gabriel Picanço; Substitutivo ao Projeto de Lei nº 007/18, 
que “altera o artigo 1º, caput, da Lei 1.176, de 27 de abril de 2017”, de 
autoria do Deputado Brito Bezerra; Projeto de Lei nº 043/18, que 
“dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019 e 
dá outras providências”, de autoria governamental; Projeto de Lei nº 
103/17, que “assegura às pessoas com deficiência visual o direito de 
receber, sem custo adicional, demonstrativos de consumos de energia 
elétrica, telefonia e do DETRAN em Braile”, de autoria do Deputado 
Naldo da Loteria; Projeto de Lei nº 071/18, que “revoga o art. 50 e 
altera a redação do artigo 51 da Lei Estadual nº 1.198, de 24 de julho 
de 2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício 
2018 e dá outras providências”, de autoria governamental; Projeto de 
Decreto Legislativo nº 001/18, apenso ao Projeto de Decreto 
Legislativo nº 014/2018, que “concede a Comenda Orgulho de Roraima 
à pessoa que indica e dá outras providências”, de autoria do Deputado 
Mecias de Jesus; Projeto de Decreto Legislativo nº 003/18, que 
“declara de Utilidade Pública a Associação de Moradores do Bairro 
Cauamé”, de autoria do Deputado Valdenir Ferreira; Projeto de Decreto 
Legislativo nº 010/18, que “declara de Utilidade Pública a Associação 
UniReino”, de autoria do Deputado Valdenir Ferreira; Projeto de 
Decreto Legislativo nº 011/18, que “concede a Comenda Orgulho de 
Roraima à Instituição que indica e dá outras providências”, de autoria 
do Deputado Mecias de Jesus; Requerimento de Interposição de 
Recurso nº 086/17, pela rejeição da Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação Final ao parecer do relator que opinava pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 016/17, que “dispõe sobre a concessão de isenção de 
imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
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votação. A votação será simbólica: os Deputados que forem favoráveis 
permaneçam como estão. Dou por aprovado o Requerimento nº 031/18.
 Sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a presente Sessão Extraordinária. 
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário proceder à leitura da 
Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Masamy Eda – (Lida a Ata).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum Deputado 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 proceder à leitura do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 015/18, bem como do Parecer da 
Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 015/18, bem como do Parecer da 
Comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 015/18.
 Não havendo nenhum Deputado que deseje discutir a 
matéria, coloco-a em votação. A votação será nominal. Votando sim, os 
senhores deputados aprovarão a matéria e votando não, rejeitam-na.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
chamada nominal dos Senhores Deputados para a votação.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria procede à 
chamada – Senhor presidente, a matéria recebeu 14 votos favoráveis, 
nenhum contra e nenhuma abstenção.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Dou por aprovado 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 015/18, por 14 votos favoráveis, 
nenhum contra e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura 
do Projeto de Lei Complementar nº 003/18, bem como do Parecer da 
Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido 
o Projeto de Lei Complementar nº 003/18, bem como do Parecer da 
Comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão o 
Projeto de Lei Complementar nº 003/18.
 Não havendo nenhum Deputado que deseje discutir a 
matéria, coloco-a em votação. A votação será nominal. Votando sim, os 
senhores deputados aprovarão a matéria e votando não, rejeitam-na.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
chamada nominal dos Senhores Deputados para a votação, lembrando 
aos nobres pares que a matéria está em votação em primeiro turno.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria procede à 
chamada – Senhor presidente, a matéria recebeu 14 votos favoráveis, 
nenhum contra e nenhuma abstenção.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Dou por aprovado o 
Projeto de Lei Complementar nº 003/18, em primeiro turno, por 14 
votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Projeto de Emenda à Constituição nº 002/18, bem como do Parecer da 
Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido o 
Projeto de Emenda à Constituição nº 002/18, bem como do Parecer da 
Comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão o 
Projeto de Emenda à Constituição nº 002/18.
 Não havendo nenhum Deputado que deseje discutir a 
matéria, coloco-a em votação. A votação será nominal. Votando sim, os 
senhores deputados aprovarão a matéria e votando não, rejeitam-na.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
chamada nominal dos Senhores Deputados para a votação, lembrando 
aos nobres pares que esta matéria também está em votação em primeiro 
turno.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria procede à 
chamada – Senhor presidente, a matéria recebeu 14 votos favoráveis, 
nenhum contra e nenhuma abstenção.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Dou por aprovado o 
Projeto de Emenda à Constituição nº 002/18, em primeiro turno, por 14 
votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção.
 Senhores Deputados, não havendo mais nada a tratar, 
declaro encerrada a Sessão. Obrigado a todos.
 Estiveram presentes os Senhores Deputados: Chico Mozart, 
Dhiego Coelho, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías Maia, Jalser 

do Requerimento nº 059/18 que, colocado em discussão e votação 
simbólica, foi aprovado por unanimidade dos deputados presentes. 
Continuando, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-
Secretário proceder à leitura do Requerimento nº 056/18 que, colocado 
em discussão e votação simbólica, foi aprovado por unanimidade dos 
deputados presentes. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao 
Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do Requerimento nº 
057/18 que, colocado em discussão e votação simbólica, foi aprovado 
por unanimidade dos deputados presentes. Dando continuidade, o 
Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à 
leitura do Requerimento nº 061/18 que, colocado em discussão e 
votação simbólica, foi aprovado por unanimidade dos deputados 
presentes. Após, o Senhor Presidente transferiu as demais matérias 
constantes na pauta da Ordem do Dia para a próxima Sessão. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Senhor Deputado George Melo 
solicitou aos senhores deputados que permanecessem em plenário para 
realização de reunião extraordinária no intuito de apreciar o Projeto de 
Lei Complementar nº 005/18, em segundo turno. O Senhor Presidente 
Coronel Chagas convidou os membros da Comissão Especial Externa 
criada através da Resolução nº 052/18, para reunião extraordinária no 
próximo dia 04 do corrente, no Plenário desta Casa, para tratar de 
assuntos de interesse da Comissão. Em seguida, decretou o recesso 
parlamentar e deu ciência da Resolução nº 009/18, que cria a Comissão 
de Representação para o período de 03 a 31 de julho de 2018, composta 
pelos Senhores Deputados: Jalser Renier, Zé Galeto, Lenir Rodrigues, 
Joaquim Ruiz, Coronel Chagas, George Melo, Marcelo Cabral, Naldo 
da Loteria, Chico Mozart, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Valdenir 
Ferreira, Soldado Sampaio, Oleno Matos, Angela Águida e Mecias de 
Jesus. E, não havendo mais nada a tratar, às dezesseis horas e cinquenta 
e três minutos, o Senhor Presidente encerrou a Sessão, convocando 
outra para o dia 01 de agosto, à hora regimental. Registraram presença, 
no painel, os Senhores Deputados: Angela A. Portella, Aurelina 
Medeiros, Brito Bezerra, Chico Mozart, Coronel Chagas, Dhiego 
Coelho, Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, George Melo, 
Izaías Maia, Jânio Xingú, Joaquim Ruiz, Jorge Everton, Marcelo 
Cabral, Masamy Eda, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon 
Filho, Oleno Matos, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé 
Galeto.

ATAS PLENÁRIAS - EXTRAORDINÁRIA

ATA DA 705ª SESSÃO, EM 24 DE ABRIL DE 2018
55º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA

EXTRAORDINÁRIA
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER

 Às dezessete horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de 
abril de dois mil e dezoito, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a 
setingentésima quinta Sessão Extraordinária do quinquagésimo quinto 
Período Legislativo da Sétima Legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – 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 Jalser Renier – Havendo quórum 
regimental, solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura 
do Requerimento nº 031/18, requerendo, em conformidade com o Art. 
196, incisos II, c/c Art. 117, inciso III e Art. 119, parágrafos 1ºe 2º, 
todos do Regimento Interno, a realização de Sessão Extraordinária, 
sem ônus para este Poder, no dia vinte e quatro de abril do corrente 
ano, às dezessete horas e trinta minutos, para discussão e votação, em 
turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 015/18, que “susta 
os efeitos do Decreto nº24.904-E, de 26 de março de 2008, que Institui 
a Representação da Procuradoria Geral do Estado – REPROGE, no 
âmbito da Universidade Estadual de Roraima – UERR, e dá outras 
providências”, de autoria do Deputado George Melo . Em primeiro 
turno, do Projeto de Lei Complementar nº 003/18, que “Dispõe sobre 
a revisão dos vencimentos e proventos dos servidores públicos, ativos 
e inativos, do Poder Judiciário do Estado de Roraima”, de autoria do 
Tribunal de Justiça; e da Proposta de Emenda à Constituição nº 02/18, 
que dá nova redação ao artigo 154, da Constituição do Estado de 
Roraima”, de autoria de vários Deputados. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido o 
Requerimento n° 031/18).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão 
o Requerimento. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco-o em 
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 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
chamada nominal dos Senhores Deputados para a votação. Senhores 
Deputados, esta votação também é segundo turno.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria procede à 
chamada – Senhor presidente, a matéria recebeu 14 votos favoráveis, 
nenhum contra e nenhuma abstenção.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Dou por aprovado o 
Projeto de Emenda à Constituição nº 002/18, em segundo turno, por 14 
votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção.
 Senhores Deputados, não havendo mais nada a tratar, 
declaro encerrada a Sessão. Obrigado a todos.
 Estiveram presentes os Senhores Deputados: Chico Mozart, 
Dhiego Coelho, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías Maia, Jalser 
Renier, Jânio Xingú, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy 
Eda, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.
 

ATA DA 707ª SESSÃO, EM 25 DE ABRIL DE 2018
55º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA

EXTRAORDINÁRIA
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER

 Às quinze horas do dia vinte e cinco de abril de dois mil e 
dezoito, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a septingentésima 
sétima Sessão Extraordinária do quinquagésimo quinto Período 
Legislativo da Sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado 
de Roraima.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – 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 Jalser Renier – Havendo quórum 
regimental, solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura 
do Requerimento nº 033/18, requerendo, em conformidade com o art. 
196, incisos II, c/c art. 117, inciso III e art. 119, parágrafos 1º e 2º, 
todos do Regimento Interno, a realização de Sessão Extraordinária, 
sem ônus para este Poder, no dia vinte e cinco de abril do corrente 
ano, às quinze horas, para discussão e votação, em primeiro turno, do 
Projeto de Lei Complementar nº 001/18 que “Dispõe sobre requisitos 
e critérios diferenciados para concessão de aposentadoria especial 
da carreira da Polícia Civil do Estado de Roraima, aposentadoria por 
invalidez permanente e pensão por morte, que trata o art. 40, parágrafo 
4º, Inciso II da Constituição Federal e art. 27, parágrafo 7º, Inciso II, 
da Constituição Estadual, de autoria do Poder Executivo”, 
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido o 
Requerimento n° 033/18).
 Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão o 
Requerimento.
 Não havendo quem queira discuti-lo, coloco-o em votação. 
A votação será simbólica: os Deputados que forem favoráveis 
permaneçam como estão.
 Dou por aprovado o Requerimento nº 033/18.
 Sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a presente Sessão Extraordinária.
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário proceder à leitura da 
Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Marcelo Cabral – (Lida a 
Ata).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum Deputado 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 proceder à leitura 
do Projeto de Lei Complementar nº 001/18, bem como do Parecer da 
Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido o 
Projeto de Lei Complementar nº 001/18, e o Parecer da Comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão o 
Projeto.
 Não havendo nenhum Deputado que deseje discutir a 
matéria, coloco-a em votação. A votação será nominal. Votando “sim”, 
os senhores Deputados aprovam a matéria e votando “não”, rejeitam-
na. A matéria está em votação em segundo turno.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
chamada nominal dos Senhores Deputados para a votação.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria procede à 
chamada – Senhor Presidente, a matéria recebeu 16 votos favoráveis, 

Renier, Jânio Xingú, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy 
Eda, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.
 

 ATA DA 706ª SESSÃO, EM 24 DE ABRIL DE 2018
55º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA

EXTRAORDINÁRIA
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER

 Às dezoito horas do dia vinte e quatro de abril de dois mil 
e dezoito, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a setingentésima 
sexta Sessão Extraordinária do quinquagésimo quinto Período 
Legislativo da Sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado 
de Roraima.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – 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 Jalser Renier – Havendo quórum 
regimental, solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura 
do Requerimento nº 032/18, requerendo, em conformidade com o Art. 
196, incisos II, c/c Art. 117, inciso III e Art. 119, parágrafos 1ºe 2º, 
todos do Regimento Interno, a realização de Sessão Extraordinária, 
sem ônus para este Poder, no dia vinte e quatro de abril do corrente 
ano, às dezoito horas, para discussão e votação, em segundo turno, do 
Projeto de Lei Complementar nº 003/18, que “Dispõe sobre a revisão 
dos vencimentos e proventos dos servidores públicos, ativos e inativos, 
do Poder Judiciário do Estado de Roraima”, de autoria do Tribunal 
de Justiça; e da Proposta de Emenda à Constituição nº 02/18, que dá 
nova redação ao artigo 154, da Constituição do Estado de Roraima”, de 
autoria de vários Deputados. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido o 
Requerimento n° 032/18).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão 
o Requerimento. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco-o em 
votação. A votação será simbólica: os Deputados que forem favoráveis 
permaneçam como estão. Dou por aprovado o Requerimento nº 032/18.
 Sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a presente Sessão Extraordinária. 
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário proceder à leitura da 
Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Masamy Eda – (Lida a Ata).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum Deputado 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 proceder à leitura 
do Projeto de Lei Complementar nº 003/18, bem como do Parecer da 
Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido 
o Projeto de Lei Complementar nº 003/18, bem como do Parecer da 
Comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão o 
Projeto de Lei Complementar nº 003/18.
 Não havendo nenhum Deputado que deseje discutir a 
matéria, coloco-a em votação. A votação será nominal. Votando sim, os 
senhores deputados aprovarão a matéria e votando não, rejeitam-na. A 
matéria está em votação em segundo turno.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
chamada nominal dos Senhores Deputados para a votação.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria procede à 
chamada – Senhor presidente, a matéria recebeu 14 votos favoráveis, 
nenhum contra e nenhuma abstenção.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Dou por aprovado o 
Projeto de Lei Complementar nº 003/18, em segundo turno, por 14 
votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Projeto de Emenda à Constituição nº 002/18, bem como do Parecer da 
Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido o 
Projeto de Emenda à Constituição nº 002/18, bem como do Parecer da 
Comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão o 
Projeto de Emenda à Constituição nº 002/18.
 Não havendo nenhum Deputado que deseje discutir a 
matéria, coloco-a em votação. A votação será nominal. Votando sim, os 
senhores deputados aprovarão a matéria e votando não, rejeitam-na.
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votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção.
 Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a Sessão. 
Obrigado a todos.
 Estiveram presentes os Senhores Deputados: Chico 
Mozart, Dhiego Coelho, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías Maia, 
Jalser Renier, Joaquim Ruiz, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, 
Marcelo Cabral, Masamy Eda, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, 
Odilon Filho, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

ATA DA 709ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 29 DE MAIO 
DE 2018

55º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA
EXTRAORDINÁRIA

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER
 Às treze horas do dia vinte e nove de maio de dois mil e 
dezoito, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a septingentésima 
nona Sessão Extraordinária do quinquagésimo quinto Período 
Legislativo da Sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado 
de Roraima.
 O Senhor Presidente Jalser Renier - 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 Jalser Renier - Havendo quórum 
regimental, solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura 
do Requerimento nº 047/18, requerendo, em conformidade com o art. 
196, incisos II, c/c art. 117, inciso III, e art. 119, parágrafos 1º e 2º, 
todos do Regimento Interno, a realização de Sessão Extraordinária, 
sem ônus para este Poder, no dia vinte e nove de maio do corrente ano, 
às treze horas, para discussão e votação, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 021/18, que “concede a Comenda Orgulho 
de Roraima às pessoas do município de Cantá que indica e dá outras 
providências”, de autoria da Mesa Diretora; e do Projeto de Lei nº 
026/18, que “dispõe sobre a Revisão Geral Anual da Remuneração 
dos Servidores Públicos Ativos do Tribunal de Contas do Estado de 
Roraima”, de autoria do Tribunal de Contas.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria - (Lido o 
Requerimento n° 047/18).
 Senhor Presidente Jalser Renier - Coloco em discussão 
o Requerimento. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco-o em 
votação. A votação será simbólica: os Deputados que forem favoráveis 
permaneçam como estão. Dou por aprovado o Requerimento nº 047/18. 
 Sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a presente Sessão Extraordinária. 
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário proceder à leitura da 
Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Marcelo Cabral – (Lida a 
Ata).
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum Deputado que 
queira discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica: os 
Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão.  D o u 
por aprovada a Ata da Sessão anterior. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 021/18, bem como do Parecer da 
Comissão.
  O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria - (Lido o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 021/18 e o Parecer da Comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Coloco em discussão o 
Projeto. Não havendo nenhum Deputado que deseje discutir a matéria, 
coloco-a em votação. A votação será nominal. Votando “sim”, os 
senhores deputados aprovam a matéria e, votando “não”, rejeitam-na. 
A matéria está em votação em segundo turno. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
chamada nominal dos Senhores Deputados para a votação. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria procede à 
chamada - Senhor presidente, a matéria recebeu 16 votos favoráveis, 
nenhum contra e nenhuma abstenção.
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Dou por aprovado o 
Projeto de Lei Complementar nº 021/18, em primeiro turno, por 16 
votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Projeto de Lei nº 026/18, bem como do parecer da Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Projeto de Lei nº 026/18 e o parecer da Comissão.
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Coloco em discussão o 

nenhum contra e nenhuma abstenção.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Dou por aprovado o 
Projeto de Lei Complementar nº 001/18, em primeiro turno, por 16 
votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção.
 Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a Sessão. 
Obrigado a todos.
 Estiveram presentes os Senhores Deputados: Chico Mozart, 
Dhiego Coelho, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías Maia, Jalser 
Renier, Joaquim Ruiz, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo 
Cabral, Masamy Eda, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon 
Filho, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

ATA DA 708ª SESSÃO, EM 25 DE ABRIL DE 2018
55º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA

EXTRAORDINÁRIA
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER

 Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de 
abril de dois mil e dezoito, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a 
septingentésima oitava Sessão Extraordinária do quinquagésimo quinto 
Período Legislativo da Sétima Legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – 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 Jalser Renier – Havendo quórum 
regimental, solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura 
do Requerimento nº 034/18, requerendo, em conformidade com o art. 
196, incisos II, c/c art. 117, inciso III e art. 119, parágrafos 1º e 2º, todos 
do Regimento Interno, a realização de Sessão Extraordinária, sem ônus 
para este Poder, no dia vinte e cinco de abril do corrente ano, às quinze 
horas e trinta minutos, para discussão e votação, em segundo turno, do 
Projeto de Lei Complementar nº 001/18 que “Dispõe sobre requisitos 
e critérios diferenciados para concessão de aposentadoria especial 
da carreira da Polícia Civil do Estado de Roraima, aposentadoria 
por invalidez permanente e pensão por morte, de que trata o art. 40, 
parágrafo 4º, Inciso II da Constituição Federal e art. 27, parágrafo 7º, 
Inciso II, da Constituição Estadual, de autoria do Poder Executivo”.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido o 
Requerimento n° 034/18).
 Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão o 
Requerimento.
 Não havendo quem queira discuti-lo, coloco-o em votação. 
A votação será simbólica: os Deputados que forem favoráveis 
permaneçam como estão.
 Dou por aprovado o Requerimento nº 034/18.
 Sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a presente Sessão Extraordinária.
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário proceder à leitura da 
Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Marcelo Cabral – (Lida a 
Ata).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum Deputado 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 proceder à leitura 
do Projeto de Lei Complementar nº 001/18, bem como do Parecer da 
Comissão.
 
  O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido o 
Projeto de Lei Complementar nº 001/18, e o Parecer da Comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão o 
Projeto.
 Não havendo nenhum Deputado que deseje discutir a 
matéria, coloco-a em votação. A votação será nominal. Votando “sim”, 
os senhores deputados aprovam a matéria e votando “não”, rejeitam-
na. A matéria está em votação em segundo turno.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
chamada nominal dos Senhores Deputados para a votação.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria procede à 
chamada – Senhor Presidente, a matéria recebeu 16 votos favoráveis, 
nenhum contra e nenhuma abstenção.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Dou por aprovado o 
Projeto de Lei Complementar nº 001/18, em segundo turno, por 16 
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nenhum contra e nenhuma abstenção.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Dou por aprovado o 
Projeto de Lei Complementar nº 005/18, em segundo turno, por 16 
votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. 
 Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a Sessão. 
Obrigado a todos. Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Aurelina Medeiros, Chico Mozart, Brito Bezerra, Coronel Chagas, 
Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, George Melo, Joaquim 
Ruiz, Jorge Everton, Marcelo Cabral, Naldo da Loteria, Odilon 
Filho, Oleno Matos, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé 
Galeto.

 ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA

ATA DA 2697ª SESSÃO, EM 14 DE JUNHO DE 2018.
55º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=         ORDINÁRIA      =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CHICO MOZART.

(Em exercício)
 Às nove horas do dia quatorze de junho de dois mil e 
dezoito, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
sexcentésima nonagésima sétima Sessão Ordinária do quinquagésimo 
quinto período Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a presente Sessão.
 Convido o Senhor deputado Evangelista Siqueira para atuar 
como Segundo-Secretário “ad hoc” e proceder à leitura da Ata da 
Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Evangelista Siqueira - (Lida 
a Ata).
 O Senhor Presidente Chico Mozart - 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 Masamy Eda – Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS:
 Projeto de Lei nº 065, de 29/05/2018, do Deputado Brito 
Bezerra, que “Altera dispositivos da Lei nº 1210, de 24/11/17, que 
estabelece os procedimentos para licenciamento ambiental da lavra 
de substâncias minerais e define critérios gerais sobre a dispensa de 
Estudos de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – 
EIA/RIMA, e dá outras providências”; Indicação nº 245, de 13/06/18, 
do Deputado Izaías Maia, encaminhando ao Governo do Estado de 
Roraima, para recuperação da Vicinal 10, localizada no Município 
de Rorainópolis; Indicação nº 246, de 13/06/18, do Deputado Izaías 
Maia, encaminhando ao Governo do Estado de Roraima, para que 
adote medidas necessárias para o efetivo cumprimento dos limites 
estabelecidos nas leis sobre exploração de madeiras e minérios, 
provenientes do Estado; Requerimento nº 055, de 13/06/18, dos 
Deputados da Comissão de Indústria, Empreendedorismo, Comércio, 
Turismo e Serviços, requerendo a inclusão do Projeto de Emenda 
Constitucional nº 03 de 17/05/18; Projeto de Lei nº 046/18 e Projeto 
de Lei nº 047/2018, na pauta da Ordem do dia 14 de junho do corrente 
ano.
 DIVERSOS:
 Comunicado nº AL023488, de 02/05/18, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de 
recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal 
Couto de Magalhães, no valor de R$ 3.096,00 (três mil reais, e noventa 
e seis centavos); Comunicado nº AL023489, de 02/05/18, do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando 
liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres de 
Escola Municipal, no valor de R$ 3.096,00 (três mil reais, e noventa 
e seis centavos); Comunicado nº AL023490, de 02/05/18, do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando 
liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres de 
Escola Municipal, no valor de R$ 4.788,00 (quatro mil, setecentos e 
oitenta e oito reais); Comunicado nº AL023491, de 02/05/18, do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando 
liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres 

Projeto. Não havendo nenhum Deputado que deseje discutir a matéria, 
coloco-a em votação. A votação será nominal. Votando “sim”, os 
senhores deputados aprovam a matéria e, votando “não”, rejeitam-na. 
A matéria está em votação em segundo turno. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
chamada nominal dos Senhores Deputados para a votação.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria procede à 
chamada - Senhor Presidente, a matéria recebeu 16 votos favoráveis, 
nenhum contra e nenhuma abstenção.
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Dou por aprovado o 
Projeto de Lei nº 026/18, em primeiro turno, por 16 votos favoráveis, 
nenhum contra e nenhuma abstenção. 
 Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a Sessão. 
Obrigado a todos. Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Aurelina Medeiros, Chico Mozart, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, 
George Melo, Jalser Renier, Jânio Xingú, Jorge Everton, Marcelo 
Cabral, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Oleno Matos, Soldado 
Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

ATA DA 710ª SESSÃO, EM 3 DE JULHO DE 2018
55º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA

EXTRAORDINÁRIA
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL 

CHAGAS.
(Em exercício)

 Às quinze horas e trinta minutos do dia três de julho 
de dois mil e dezoito, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a 
septingentésima décima Sessão Extraordinária do quinquagésimo 
quinto Período Legislativo da Sétima Legislatura da Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas– Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário proceder à verificação de quórum.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, há quórum regimental para abertura dos trabalhos.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Havendo quórum 
regimental, solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura 
do Requerimento nº 064/18, requerendo, em conformidade com o art. 
196, incisos II, XIII e XVI, alínea “f” do art. 248, todos Regimento 
Interno, a realização de Sessão Extraordinária, sem ônus para este 
Poder, no dia três de julho do corrente ano, às quinze horas e trinta 
minutos, para discussão e votação, em segundo turno, do Projeto 
de Lei Complementar nº 05/18, que institui, nos termos do art. 111 
da Constituição do Estado de Roraima, o Programa Especial de 
Recondução das despesas com pessoal do Poder Legislativo”, de 
autoria de vários Deputados.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido o 
Requerimento n° 064/18).
 Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão 
o Requerimento. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco-o em 
votação. A votação será simbólica: os Deputados que forem favoráveis 
permaneçam como estão. Dou por aprovado o Requerimento nº 064/18. 
 Sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a presente Sessão Extraordinária. 
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário proceder à leitura da 
Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Marcelo Cabral – (Lida a 
Ata).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum deputado 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 proceder à leitura 
do Projeto de Lei Complementar nº 005/18, bem como do Parecer da 
Comissão. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido o 
Projeto de Lei Complementar nº 005/18 e o Parecer da Comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão o 
Projeto. Não havendo nenhum Deputado que deseje discutir a matéria, 
coloco-a em votação. A votação será nominal. Votando “sim”, os 
senhores deputados aprovam a matéria e, votando “não”, rejeitam-na. 
A matéria está em votação em segundo turno. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
chamada nominal dos Senhores Deputados para a votação. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria procede à 
chamada – Senhor presidente, a matéria recebeu 16 votos favoráveis, 
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 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Ângela A. Portella, Brito Bezerra, Chico Mozart, Coronel Chagas, 
Diego Coelho, Evangelista Siqueira, George Melo, Jânio Xingu, 
Lenir Rodrigues, Masamy Eda, Odilon Filho, Oleno Matos e Zé 
Galeto.

ATA DA 2698ª SESSÃO, EM 19 DE JUNHO DE 2018
55º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA

=         ORDINÁRIA      =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER

 Às nove horas do dia dezenove de junho de dois mil e 
dezoito, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
sexcentésima nonagésima oitava Sessão Ordinária do quinquagésimo 
quinto Período Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a presente Sessão. 
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário que proceda à leitura 
da Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Marcelo Cabral – (Lida a 
Ata).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão a 
Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados 
que queiram 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 Masamy Eda – Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO: Ofício nº 708, de 
13/06/2018, do Secretário Chefe da Casa Civil, encaminhando cópia 
do MEMO nº 200/2018/DEIT/SEINF, com as informações prestadas 
em relação à Indicação Parlamentar nº 102/17, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 
124, 125, 128, 129, 139, 130, 133 e 136/18, de autoria dos Deputados 
Zé Galeto, Odilon Filho, Izaías Maia, Aurelina Medeiros, e Masamy 
Eda; Ofício nº 709, de 13/06/2018, do Secretário Chefe da Casa 
Civil, encaminhando cópia do MEMO nº 192/2018/DEIT/SEINF, com 
informações prestadas em relação a Indicações Parlamentares.
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS: Indicação nº 247, de 
12/06/2018, da Deputada Lenir Rodrigues ao Governo do Estado de 
Roraima, para regularização fundiária urbana dos bairros: Senador 
Hélio Campos, Sílvio Botelho, Pintolândia, Liberdade, Pricumã, Bela 
Vista, Conjunto Cidadão, Operário, Raiar do Sol, Jardim Floresta, 
Mecejana, Santa Luzia, Latife Salomão (Pedra Pintada) e Aquilino 
Mota Duarte (Distrito Industrial), localizados no município de Boa 
Vista; Indicação nº 248, de 13/06/2018, da Deputada Lenir Rodrigues 
ao Governo do Estado de Roraima, para regularização fundiária das 
glebas Murupú, Cauamé, Baraúna, Quitauaú, Tacutú, Normandia, 
Caracaraí, localizados no Estado de Roraima; Indicação nº 249, de 
13/06/2018, da Deputada Lenir Rodrigues ao Governo do Estado de 
Roraima, para recuperação de 18 km de estrada, na vicinal do Tachi, 
município de Pacaraima-RR; Indicação nº 250, de 11/06/2018, da 
Deputada Aurelina Medeiros ao Governo do Estado, para recuperação 
de um trecho (cerca de 700m) da vicinal 07, localizada no PA União, 
município de Cantá; Indicação nº 251, de 11/06/2018, da Deputada 
Aurelina Medeiros ao Governo do Estado, para implantação de 
bueiros ou recuperação de pontes nas vicinais 01 e 03, localizados no 
PA União, município de Cantá; Indicação nº 252, de 11/06/2018, da 
Deputada Aurelina Medeiros ao Governo do Estado, para recuperação 
da ponte situada na vicinal de acesso à Serra Grande I e Fonte Nova, 
saindo da Serra Grande II, município de Cantá; Indicação nº 253, de 
11/06/2018, da Deputada Aurelina Medeiros ao Governo do Estado, 
para reforma da Escola Estadual Dom Pedro, sede do município de 
Caroebe; Indicação nº 254, de 11/06/2018, da Deputada Aurelina 
Medeiros ao Governo do Estado, para reforma da Escola Estadual 
Clovis Nova da Costa, km. 21, município de Caroebe; Memorando nº 
018, de 14/06/2018, do Deputado Naldo da Loteria, informando sua 
ausência nesta Augusta Casa no período de 14 a 18 junho do corrente 
ano; Memorando nº 019, de 14/06/2018, do Deputado Valdenir Ferreira, 
informando sua ausência na Sessão Plenária do dia 14 de junho do 
corrente ano; Memorando nº 027, de 14/06/2018, do Deputado Izaías 
Maia, informando sua ausência na Sessão Plenária no dia 14 de junho 
do corrente ano; Memorando nº 108, de 14/06/2018, da Deputada 

da Escola Municipal Centenário, no valor de R$ 4.590,00 (quatro 
mil, quinhentos e noventa reais);  Comunicado nº AL023492, 
de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
– FNDE, informando liberação de recursos financeiros à Associação 
de Pais e Mestres de Escola Municipal, no valor de R$ 2.223,00 
(dois mil duzentos e vinte e três reais); Comunicado nº AL023493, 
de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE, informando liberação de recursos financeiros à Associação de 
Pais e Mestres da Escola Municipal Idnea Barbosa Ferreira, no valor 
de R$ 3.177,00 (três mil, cento e setenta e sete reais); Comunicado 
nº AL023494, de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros 
à Associação de Pais e Mestres de Escola Municipal, de Pré-escolar 
e 1º Grau, no valor de R$ 3.258,00 (três mil duzentos e cinquenta e 
oito reais); Comunicado nº AL023495, de 02/05/18, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação 
de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola 
Municipal Irma Leonilde, no valor de R$ 8.244,00 (oito mil, duzentos 
e quarenta e quatro reais); Comunicado nº AL023496, de 02/05/18, do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando 
liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da 
Escola Municipal Professora Carmem Eugenia Macaggi, no valor de 
R$ 3.960,00 (três mil, novecentos e sessenta reais); Comunicado nº 
AL023497, de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Frei Artur Agostini, 
no valor de R$ 3.114,00 (três mil, cento e quatorze reais); Comunicado 
nº AL023498, de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros 
à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Criança Feliz, 
no valor de R$ 4.743,00 (quatro mil, setecentos e quarenta e três 
reais); Comunicado nº AL023499, de 02/05/18, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de 
recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal 
Pequeno Príncipe, no valor de R$ 1.566,00 (mil quinhentos e sessenta e 
seis reais); Comunicado nº AL023500, de 02/05/18, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação 
de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola 
Municipal Maria Gertrudes Mota de Lima, no valor de R$ 5.382,00 
(cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais); Comunicado nº AL023501, 
de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
– FNDE, informando liberação de recursos financeiros à Associação 
de Pais e Mestres da Escola Municipal Luiz Canará, no valor de R$ 
10.269,00 (dez mil, duzentos e sessenta e nove reais); Comunicado 
nº AL023502, de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Arco-Íris, no valor 
de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais).
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Gostaria de registrar 
a presença da Secretária de Estado da Educação, Cristina Paim; da 
Prefeita do Amajarí; minha amiga Vera Lúcia e da Vereadora Vastí, do 
município do Amajarí, sejam bem-vindas. 
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à 
chamada dos oradores inscritos para o Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro Secretário Masamy Eda – Senhor 
Presidente, não há orador inscrito para o Grande Expediente.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Não havendo orador 
inscrito para o Grande Expediente, e nem Ordem do Dia para esta 
Sessão, informo que, atendendo ao Memorando nº 008/18, de autoria 
da Comissão de Defesa dos Direitos da Família, da Mulher, da Criança, 
do Adolescente e da Ação Social, a presente Sessão será transformada 
em Comissão Geral no intuito de dar posse aos membros do Parlamento 
Jovem de 2018. 
 Realização da Solenidade de Posse, bem como eleição da 
Mesa Diretora dos membros do Parlamento Jovem. (Ata realizada pela 
Comissão de Defesa dos Direitos da Família, da Mulher, da Criança, do 
Adolescente e da Ação Social).
 O Senhor Presidente Chico Mozart - Alcançada a finalidade 
da Comissão Geral, retomaremos os trabalhos na fase em que se 
encontravam. 
 Passaremos para o Expediente de Explicações Pessoais. Não 
havendo quem queira utilizar o Expediente de Explicações Pessoais, e 
não havendo mais nada a tratar, às doze horas e quarenta minutos, dou 
por encerrada a presente Sessão e convoco outra para o dia 19 de junho, 
à hora regimental. 
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de Decreto Legislativo nº 072/17, que “concede a Comenda Orgulho 
de Roraima ao Senhor Coronel Manoel Júnior Rodrigues Martins”, de 
autoria do Deputado Coronel Chagas; e Projeto de Decreto Legislativo 
nº 073/17, que “concede a Comenda Orgulho de Roraima ao Colégio 
Militar Estadual Derly Luiz Vieira Borges”, de autoria do Deputado 
Coronel Chagas. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Projeto de Lei nº 095/17, bem como do Parecer da Comissão. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda (Lido o Projeto 
de Lei nº 095/17 e o Parecer da Comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, o 
Projeto de Lei nº 095/17.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral – Senhor Presidente, 
gostaria de pedir o apoio dos Deputados desta Casa, pois é um projeto 
importante para a educação, para os alunos deste Estado. Esse projeto 
não é só meu, mas desta Casa, destes Deputados que estão aqui hoje.
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Senhor Presidente, esse 
projeto, de autoria do Deputado Marcelo Cabral, é de suma importância, 
pois reflete a preocupação com essas pessoas, de uma forma especial. 
Mas temos que chamar a atenção, pois, além do projeto ser importante, 
muitas vezes, nem merenda escolar está tendo nas escolas. Então, 
apesar de ser um projeto muito importante, nem merenda escolar está 
tendo e, assim, fica difícil a gente até analisar uma situação dessas. 
Pode até ser que no futuro dê certo, mas, no momento, está difícil. 
Muito obrigado.
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, 
gostaria de pedir aos colegas que votassem favorável ao Projeto do 
Deputado Marcelo, tendo em vista que hoje o nosso Estado precisa de 
uma logística diferente, precisa cuidar da merenda escolar das nossas 
crianças e, principalmente, dessas do interior do estado que, muitas 
vezes, vão para escola sem poder tomar café porque saem cedo demais, 
devido ao transporte escolar. Muito obrigado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Não havendo mais 
nenhum deputado que deseje discutir a matéria, coloco-a em votação. A 
votação será nominal eletrônica. Votando “sim”, os senhores deputados 
aprovarão a matéria e, votando “não”, rejeitam-na. Solicito a abertura 
do painel eletrônico para a votação. 
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 095/17, por 13 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceder à 
leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 005/18. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – (Lido o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 005/18).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 005/18.
 O Senhor Deputado Valdenir Ferreira –  Gostaria de pedir 
o apoio dos nobres colegas para que a gente aprove esse projeto, que 
é uma entidade ligada à Maçonaria e já vem fazendo um belíssimo 
trabalho junto a nossa sociedade. Então, peço que os nobres colegas 
nos ajudem com a aprovação dessa matéria.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Não havendo mais 
nenhum deputado que queira discuti-lo, passamos para votação. 
A votação será nominal e eletrônica. Votando “sim”, os Senhores 
Deputados aprovam a matéria e, votando “não”, rejeitam-na. 
 Solicito a abertura do painel para votação. 
 Dou por aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 
005/18, com 14 votos “sim”, nenhum “não” e nenhuma abstenção. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 007/18. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – (Lido o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 007/18).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão o 
Projeto.
 O Senhor Deputado Valdenir Ferreira – Senhor Presidente, 
mais uma vez peço o apoio dos nobres pares para que gente aprove 
esse PDL, tendo em vista que é uma associação no Município de 
Rorainópolis que já presta um relevante serviço para a sociedade de 
lá, principalmente às pessoas portadoras de deficiência física. Então, 
a gente precisa aprovar, para dar continuidade, para que elas possam 
angariar recursos à nível público, para desenvolver um trabalho bem 
mais amplo naquela região.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Não havendo mais 
nenhum Deputado que queira discuti-lo, passamos para votação. 
A votação será nominal e eletrônica. Votando “sim”, os Senhores 
Deputados aprovam a matéria e, votando “não”, rejeitam-na. 
 Solicito a abertura do painel para votação. 

Lenir Rodrigues, justificando sua ausência na Sessão Plenária do dia 
24 de maio do corrente ano; e Memorando nº 025, de 18/06/2018, do 
Deputado Jorge Everton, justificando sua ausência na Sessão Plenária 
do dia 14 de junho do corrente ano.
 Era o que constava no Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para 
o Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Senhor 
Presidente, há um orador inscrito para o Grande Expediente, o Senhor 
Deputado George Melo.
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, amigos aqui presentes, imprensa, 
amigos das redes sociais. Senhoras e Senhores, neste último final de 
semana, eu me desloquei ao município de Caroebe e, no caminho, 
eu cruzei com várias caminhonetes, SW4, aviões, uma estrutura 
governamental de dar inveja aos governos mais ricos do Brasil. Logo 
que cheguei ao município, fui informado que a governadora e sua 
equipe estavam lá para inaugurar o que já deveria ter sido inaugurado há 
três anos e meio atrás, que é a turbina de Jatapu. E o descontentamento 
da população não poderia ser diferente porque tão logo essa caravana 
saiu de Caroebe, a luz apagou, e o povo do Sul do Estado ficou no 
escuro por, pelo menos, quarenta minutos. Para mim, não foi surpresa, 
porque sabemos como a governadora trabalha, como ela usa o governo. 
Foi assim para inaugurar o Hospital das Clínicas. Na inauguração do 
Hospital das Clínicas, pegaram material de outros hospitais e encheram 
o Hospital das Clínicas e, quando acabou a inauguração, no outro dia, 
uma pessoa que precisou de atendimento veio a falecer porque não 
tinha nada no hospital e virou um mausoléu. A empresa que construiu 
não deu sequer a manutenção da rede elétrica. Toda a rede elétrica 
queimou. Esse governo tem know how de incompetência, a deles, 
por lá, foi uma passagem extremamente arrogante, prepotente. Todos 
naqueles carros fechados, cheios de seguranças. Um coitado estava em 
cima da ponte e foi arrancado com caminhão e tudo porque vinha a 
caravana do governo. Essas pessoas não sabem o que é consideração 
porque eles aprendem com o gestor maior. O governo é a cara do 
seu gestor, isso é histórico, a marca que esse governo tem deixado, 
a marca que a Dona Suely, Governadora do Estado, tem deixado aqui 
para os seus cargos comissionados. Os servidores são vítimas de sua 
arrogância, prepotência, e eu não poderia deixar de registrar isso. Esse 
vento forte que passou pelo nosso estado e quase que acabou com ele, 
que é o governo Suely Campos, seus familiares e agregados, que acham 
que estão vivendo um momento de absolutismo, de reinado absoluto, 
onde as pessoas são meramente servas desse governo. 
 Então, queria deixar registrado a toda a população do sul 
do estado que confia, que espera do governo uma ação responsável, 
que nem para instalar uma turbina o governo consegue. E a população 
continua sofrendo com a falta, com a queda de energia no Sul do Estado, 
por conta de um governo que não consegue nem ajustar uma turbina 
para deixar de dar prejuízo à população. É o governo do prejuízo, é o 
governo que veio desmontar, desrespeitar e, simplesmente, dilapidar 
o patrimônio público do Estado. Então, fica aqui o meu registro, a 
minha indignação, juntamente com toda a população do Sul do Estado 
que viu, principalmente o pessoal de Caroebe, tamanha arrogância e 
prepotência por parte não só da Governadora, mas de toda a sua equipe, 
que adentrou aquele município. Muito obrigado e bom dia a todos.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Não havendo mais 
oradores inscritos para o Grande Expediente, passaremos à Ordem 
do Dia, com discussão e votação, em turno único, das seguintes 
proposições: Projeto de Lei nº 095/17, que “assegura ao aluno diabético 
cardápio de alimentação escolar especial adaptado à respectiva condição 
de saúde”, de autoria do Deputado Marcelo Cabral; Projeto de Lei nº 
103/17, que “assegura às pessoas com deficiência visual o direito de 
receber, sem custo adicional, demonstrativos de consumo de energia 
elétrica, telefonia e do DETRAN em Braile”, de autoria do Deputado 
Naldo da Loteria; Projeto de Decreto Legislativo nº 005/18, que 
“declara de Utilidade Pública o Piquete General Bento Gonçalves”, de 
autoria do Deputado Valdenir Ferreira; Projeto de Decreto Legislativo 
nº 007/18, que “declara de Utilidade Pública a Associação das 
Famílias de Portadores de Necessidades Especiais Brilhante Estrela da 
Manhã”, de autoria do Deputado Valdenir Ferreira; Projeto de Decreto 
Legislativo nº 044/17, que “concede a Comenda Orgulho de Roraima 
a Alceste Madeira de Almeida e dá outras providências”, de autoria 
do Deputado Chico Mozart; Projeto de Decreto Legislativo nº 071/17, 
que “concede a Comenda Orgulho de Roraima à pessoa que indica e dá 
outras providências”, de autoria do Deputado Gabriel Picanço; Projeto 
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Senhores Deputados Jânio Xingú, Naldo da Loteria e Joaquim Ruiz, 
para nos reunirmos com uma certa urgência, pois temos tentado, sem 
resultado. Se os deputados estiverem na casa, por gentileza, se dirijam 
ao Plenário para que a gente se reúna. Caso não estejam, seremos 
obrigados, mais uma vez, prorrogar esse convite. 
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Presidente, só para 
me solidarizar com os empresários donos do grupo Lira, onde teve um 
assalto e levaram mais de quinze televisões dele. Então, eu queria aqui 
pedir às forças policiais, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, 
que deem apoio aos empresários, pois os assaltos estão se multiplicando 
todos os dias em residências, a empresários, aos comerciantes. Então, 
nós não podemos ficar apáticos não, nós temos que reagir e pedir para 
a Secretária de Segurança Pública, através da Delegacia Geral, que 
interceda, para que possa ser resolvido. Não adianta, a gente estar 
enxugando gelo e o resultado não aparece. As forças policiais, eu 
acredito que elas têm que ser mais enérgicas para que o resultado se 
concretize. Era essa a minha preocupação, principalmente por causa 
dessa onda de assaltos que está acontecendo, tanto em residências 
quanto a empresários. Essa semana, no sábado, roubaram um carro de 
um empresário lá de Mucajaí e não foi recuperado, era do seu Luís, 
tomaram o carro da pessoa que estava dirigindo e até agora não foi 
recuperado. Então, eu queria reforçar o pedido para que as forças de 
segurança se intensifiquem e seja mais objetiva.
 O Senhor Deputado Masamy Eda – Senhor Presidente, só 
para concluir a fala do Deputado Mecias, eu quero lhe parabenizar 
aqui. Há mais de quinze dias, o Deputado Mecias vem tentando reunir 
os colegas da Comissão de Terras, que não se fazem presente. Uma 
vez que tem várias pessoas que estão no Plenário, que se deslocaram 
dos seus municípios, essas famílias estão discutindo um assunto que 
está na comissão. Como corregedor, eu peço que fique registrado 
em ata os deputados da comissão, Deputado Mecias, os que não se 
fazem presentes. Essa já é a terceira vez que Vossa Excelência convida 
aqui no Plenário e os deputados da Comissão de Terras se ausentam 
por algum motivo. Eu peço que fique registrado em ata, dentro da 
Comissão que tem o Deputado Mecias como presidente, que passem 
os nomes desses deputados. Eu me somo ao seu discurso e aqui estou 
para lhe ajudar. 
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Esta Mesa pede para 
que Vossa Excelência encaminhe os nomes dos deputados que faltaram 
na reunião da comissão para que nós possamos tomar as providências 
normais porque, se o deputado falta na comissão, nós ficamos sem 
deliberação para Ordem do Dia dentro do Plenário. Por essa razão, 
eu quero que Vossa Excelência, na qualidade de presidente, faça o 
documento expedido à Mesa Diretora desta Casa os deputados que 
estão em falta, para que nós possamos evoluir, porque isso é ausência 
de trabalho do parlamentar. 
 Convidamos todos os deputados da comissão conjunta, para 
que nós possamos deliberar os 78 projetos que estão aí na pauta para 
serem analisados no Plenário, mas precisam passar pela comissão. 
Bom dia a todos. 
 E, não havendo mais nada a tratar, onze horas e dez minutos, 
encerro a Sessão, convocando outra para o dia 20, à hora regimental. 
Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: Aurelina 
Medeiros, Brito Bezerra, Chico Mozart, Coronel Chagas, Dhiego 
Coelho, Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías 
Maia, Jalser Renier, Jânio Xingú, Joaquim Ruiz, Jorge Everton, 
Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy Eda, Mecias de Jesus, 
Odilon Filho, Oleno Matos, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e 
Zé Galeto.

ATA DA 2700ª SESSÃO, EM 21 DE JUNHO DE 2018.
55º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=         ORDINÁRIA      =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL 

CHAGAS.
 Às nove horas do dia vinte e um de junho de dois mil e 
dezoito, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
septingentésima Sessão Ordinária do quinquagésimo quinto período 
Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado 
de Roraima.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a presente Sessão.
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário que proceda a leitura 
da Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Masamy Eda - (Lida a Ata).

 Dou por aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 
007/18, com 15 votos “sim”, nenhum “não” e nenhuma abstenção. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 044/17. 
 O Senhor Deputado Chico Mozart pede questão de ordem 
– Presidente, requeiro a retirada do projeto, haja vista que o Doutor 
Alceste Madeiros já recebeu a referida comenda.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Acato a questão de 
ordem do Deputado e retiro o projeto da pauta.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 071/17. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – (Lido o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 071/17).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão o 
Projeto. Não havendo quem queira discuti-lo, passamos para votação. 
A votação será nominal e eletrônica. Votando “sim”, os Senhores 
Deputados aprovam o projeto e, votando “não”, rejeitam-no. 
 Solicito abertura do painel para votação. 
 Dou por aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 
071/17, com 15 votos “sim”, nenhum “não” e uma abstenção. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 072/17. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – (Lido o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 072/17).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão o 
Projeto. Não havendo quem queira discuti-lo, passamos para votação. 
A votação será nominal e eletrônica. Votando “sim”, os Senhores 
Deputados aprovam o projeto e, votando “não”, rejeitam-no. 
 Solicito abertura do painel para votação. 
 Dou por aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 
072/17, com 13 votos “sim”, nenhum “não” e uma abstenção. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 073/17.
 O Senhor Primeiro-Secretario Masamy Eda – (Lido o 
Parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 073/17). 
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, a 
matéria. Não havendo quem queira discuti-la, em votação. A votação 
será nominal e eletrônica, votando sim, os senhores deputados acatam 
a matéria e, votando não, os senhores deputados rejeitam-na. Liberado 
o painel para a votação. 
 Quero comunicar aos Senhores Deputados que, em seguida, 
logo após o término desta sessão, nós vamos votar na Comissão de 
Justiça e Redação Final, através das comissões em conjunto, todos os 
78 projetos que estão na pauta, de maneira que a comissão vai deliberar 
e vamos evoluir para o plenário, a partir de amanhã. Quero adiantar 
ao Deputado George Melo, ao Presidente da Comissão em Conjunto, 
para que convide os Senhores Deputados para que, logo após o término 
desta sessão, em ato contínuo, nós possamos fazer uma outra sessão 
para deliberar as matérias que estão na pauta. 
 Dou por aprovada a matéria por 13 votos favoráveis, nenhum 
voto contrário e uma abstenção. 
 Não havendo mais matéria para Ordem do Dia, passamos 
para o Expediente de Explicações Pessoais.
 O Senhor Deputado Masamy Eda – Gostaria de convocar 
os Senhores Deputados que fazem parte da Comissão de Cultura e 
Juventude para nos reunir no Plenário desta Casa, após a sessão, para 
discutir alguns assuntos pertinentes e relevantes relativos ao assunto do 
Presidente Léo Malabarista, que já nos procurou, alguns dias atrás, no 
meu gabinete. Então, eu solicito que todos os deputados, amanhã, após 
a sessão, possamos nos reunir aqui no plenário para discutir todos os 
assuntos pendentes, dentro da nossa comissão. Obrigado e bom dia.
 O Senhor Deputado George Melo – Gostaria de pedir 
aos Senhores Deputados que não se ausentem do plenário para que 
possamos nos reunir na Comissão Conjunta, após o término da sessão.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas – Senhor Presidente, 
apenas para informar os senhores membros da Comissão Especial, que 
foi nomeada por essa Mesa Diretora, para realizar Audiências Públicas 
sobre a fiscalização eletrônica na nossa capital, para fazermos uma 
reunião administrativa, agora, ao final da sessão, porque amanhã será 
realizada Audiência Pública aqui nesse Plenário e precisamos deliberar 
sobre determinados assuntos. Deputada Lenir, relatora; Deputado 
Valdenir, vice-presidente; Deputado Zé Galeto, Deputado Oleno e 
Deputado Sampaio, após a Sessão, nos reuniremos aqui mesmo no 
Plenário. 
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus – Quero, mais uma 
vez, na qualidade de Presidente da Comissão de Terras, convidar os 
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Projeto de Lei nº 069/2017, que “institui a indenização de defesa técnica 
aos integrantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia 
Civil, Departamento do Sistema Penitenciário e do Departamento 
Estadual de Trânsito”, de autoria do Deputado Jorge Everton e outros 
Deputados; Requerimento de Interposição de Recurso nº 101/17 ao 
parecer de inconstitucionalidade da Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação Final ao Projeto de Lei nº 082/17, que “dispõe sobre a 
isenção de cobrança do ICMS nas contas de água, luz e telefone às 
igrejas, templos de qualquer culto ou denominação”, de autoria do 
Deputado Mecias de Jesus.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
verificação de quórum para deliberação das matérias constantes na 
Ordem do Dia.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente não há quórum qualificado para deliberação das matérias 
constantes na Ordem do Dia.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Suspendo a Sessão 
por cinco minutos para que os blocos mobilizem seus Deputados para 
avançarmos na Ordem do Dia.
 Reaberta a Sessão.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda a verificação de quórum.
  O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria 
– Senhor Presidente, não há quórum regimental para a deliberação de 
matérias.
 O Senhor Presidente Coronal Chagas – Caros colegas, nós 
tivemos a informação que, em razão da visita do Presidente Temer ao 
estado, alguns parlamentares estão acompanhando esta visita, razão 
pela qual não temos quórum neste momento, portanto vamos transferir 
a Ordem do Dia para a próxima Sessão.
 Passaremos agora para o expediente de Explicações 
Pessoais.
 Quero informar aos senhores Deputados que terça-feira, 
às quinze horas, a Comissão de Orçamento reunir-se-á para deliberar 
sobre a LDO. Então, desde já, que todos os Deputados fiquem cientes 
da reunião, apesar de que todos os memorandos já foram encaminhados 
aos seus gabinetes, pois como todos sabemos, para poder decretar o 
recesso é obrigatório a deliberação da LDO até o dia trinta de junho. 
 E, não havendo mais nada a tratar, às dez horas e trinta 
minutos, dou por encerrada a presente Sessão, convocando outra para 
o dia 26 de junho, à hora regimental. Registraram presença, no painel, 
os Senhores Deputados: Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Coronel 
Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, 
George Melo, Izaías Maia, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, 
Marcelo Cabral, Masamy Eda, Naldo da Loteria, Odilon Filho, 
Oleno Matos e Zé Galeto.

ATA DA 2701ª SESSÃO, EM 26 DE JUNHO DE 2018.
55º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=         ORDINÁRIA      =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER

 Às nove horas do dia vinte e seis de junho de dois mil e 
dezoito, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
septingentésima primeira Sessão Ordinária do quinquagésimo quinto 
período Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a presente Sessão.
 Convido o Senhor deputado Gabriel Picanço para atuar 
como Primeiro-Secretário ad hoc.
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário, Deputado Chico 
Mozart, proceder à leitura da Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – Lida a Ata 
da Sessão anterior.
 O Senhor Presidente Jalser Renier –  Coloco em 
discussão a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores 
Deputados que queiram 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 o Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Expediente. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Gabriel Picanço – O 
Expediente consta do seguinte Senhor Presidente: 
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: Indicação nº 262, de 

 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Coloco em 
discussão a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores 
Deputados que queiram 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 o Senhor-Primeiro-Secretário Deputado que 
proceda à leitura do Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte: 
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: Indicação nº 258, de 
14/06/18, de autoria do Deputado Odilon Filho, encaminhando ao 
Governo do Estado, para reforma do Ginásio Poliesportivo Professor 
Francisco Arnaldo de Souza Paiva, localizado no município de Mucajaí-
RR; Indicação nº 259, de 15/06/18, de autoria do Deputado Evangelista 
Siqueira, encaminhando ao Governo do Estado, para construção de 
uma quadra poliesportiva coberta, na área da Escola José Aureliano 
da Costa, município de Cantá-RR; Indicação nº 260, de 20/06/18, de 
autoria do Deputado Zé Galeto, encaminhando ao Governo do Estado, 
para recuperação da Vicinal 11, localizada no município de Caroebe-
RR; Indicação nº 261, de 20/06/18, de autoria do Deputado Zé Galeto, 
encaminhando ao Governo do Estado, para manutenção da Vicinal 14, 
localizada na Vila São José, município de Cantá-RR; Requerimento 
nº 061, de 20/06/18, de autoria da Comissão Especial Interna, criada 
nos termos da Resolução nº 005/18, requerendo prorrogação de prazo 
por igual período para seu funcionamento; Requerimento nº 062, 
de 20/06/18, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues, requerendo a 
retirada de tramitação do Projeto de Resolução Legislativa nº 014/16, 
de sua autoria, que “dispõe sobre a criação do Observatório Estadual da 
Mulher contra a Violência Doméstica Familiar”; Requerimento nº 063, 
de 20/06/18, de autoria da Deputada Aurelina Medeiros, requerendo a 
retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 012/2018, de sua autoria, 
que “altera dispositivo normativo da Lei nº 1.242, de 22/01/18”; 
Memorando nº 016, de 19/06/18, de autoria do Deputado Zé Galeto, 
informando sua ausência na Sessão Plenária do dia 20 junho do corrente 
ano; Memorando nº 046, de 20/06/18, de autoria da Deputada Ângela 
Águida Portella, informando sua ausência nas Sessões Plenárias dos 
dias 19 e 20 junho do corrente ano.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda a chamada dos oradores inscritos para 
o Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, não há oradores inscritos para o Grande Expediente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Passaremos agora 
para a Ordem do Dia. 
 Discussão e votação, em turno único, das seguintes 
proposições: Mensagem Governamental nº 036/18, de veto total ao 
Projeto de Lei nº 024/18, que “dispõe sobre a exigência de garantia 
de isonomia salarial entre homens e mulheres nas empresas que 
contratem com o Poder Público do Estado de Roraima”, de autoria 
do Deputado Jalser Renier; Projeto de Lei nº 103/17, que “assegura 
às pessoas com deficiência visual o direito de receber, sem custo 
adicional, demonstrativos de consumos de energia elétrica, telefonia 
e do DETRAN em Braile”, de autoria do Deputado Naldo da Loteria; 
Projeto de Decreto Legislativo nº 001/18 apenso ao Projeto de Decreto 
Legislativo nº 014/18, que “concede a Comenda Orgulho de Roraima 
à pessoa que indica e dá outras providências”, de autoria do Deputado 
Mecias de Jesus; Projeto de Decreto Legislativo nº 003/18, que 
“declara de Utilidade Pública a Associação de Moradores do Bairro 
Cauamé”, de autoria do Deputado Valdenir Ferreira; Projeto de Decreto 
Legislativo nº 010/18, que “declara de Utilidade Pública a Associação 
“UniReino”, de autoria do Deputado Valdenir Ferreira; Projeto de 
Decreto Legislativo nº 011/18, que “concede a Comenda Orgulho de 
Roraima à Instituição que indica e dá outras providências”, de autoria 
do Deputado Mecias de Jesus; Requerimento de Interposição de 
Recurso nº 086/17 pela rejeição da Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação Final ao parecer do relator que opinava pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 016/2017, que “dispõe sobre a concessão de isenção de 
imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação – ICMS para a compra de arma de fogo por policial 
militar, policial civil, agente penitenciário e guarda municipal”, de 
autoria do Deputado Jorge Everton; Requerimento de Interposição de 
Recurso nº 087/17 pela rejeição da Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação Final ao parecer do relator que opinava pela aprovação do 
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visual o direito de receber, sem custo adicional, demonstrativos de 
consumos de energia elétrica, telefonia e do DETRAN em Braile”, de 
autoria do Deputado Naldo da Loteria; Projeto de Decreto Legislativo 
nº 001/18, apenso ao Projeto de Decreto Legislativo nº 014/18, que 
“concede a Comenda Orgulho de Roraima à pessoa que indica e dá 
outras providências”, de autoria do Deputado Mecias de Jesus; Projeto 
de Decreto Legislativo nº 003/18, que “declara de Utilidade Pública a 
Associação de Moradores do Bairro Cauamé”, de autoria do Deputado 
Valdenir Ferreira; Projeto de Decreto Legislativo nº 010/18, que 
“declara de Utilidade Pública a Associação “UniReino”, de autoria 
do Deputado Valdenir Ferreira; Projeto de Decreto Legislativo nº 
011/18, que “concede a Comenda Orgulho de Roraima à Instituição 
que indica e dá outras providências”, de autoria do Deputado Mecias 
de Jesus; Requerimento de Interposição de Recurso nº 086/17 pela 
rejeição da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final ao 
parecer do relator que opinava pela aprovação do Projeto de Lei nº 
016/2017, que “dispõe sobre a concessão de isenção de imposto sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação 
– ICMS para a compra de arma de fogo por policial militar, policial 
civil, agente penitenciário e guarda municipal”, de autoria do Deputado 
Jorge Everton; Requerimento de Interposição de Recurso nº 087/17 
pela rejeição da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 
ao parecer do relator que opinava pela aprovação do Projeto de 
Lei nº 069/2017, que “institui a indenização de defesa técnica aos 
integrantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia 
Civil, Departamento do Sistema Penitenciário e do Departamento 
Estadual de Trânsito”, de autoria do Deputado Jorge Everton e outros 
Deputados; Requerimento de Interposição de Recurso nº 101/17 ao 
parecer de inconstitucionalidade da Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação Final ao Projeto de Lei nº 082/17, que “dispõe sobre a 
isenção de cobrança do ICMS nas contas de água, luz e telefone às 
igrejas, templos de qualquer culto ou denominação”, de autoria do 
Deputado Mecias de Jesus. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
verificação de quórum para deliberação das matérias na Ordem do Dia.
 O Senhor Primeiro-Secretário Gabriel Picanço – Senhor 
Presidente, não há quórum para deliberação das matérias constante na 
Ordem do Dia.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Não havendo quórum 
para deliberação da Ordem do Dia, transfiro a pauta para a próxima 
Sessão. Passamos para o Expediente de Explicações Pessoais. Não 
havendo quem queira utilizar o Expediente de Explicações Pessoais, 
e não havendo mais nada a tratar, às dez horas, dou por encerrada a 
presente Sessão e convoco outra para o dia 27, à hora regimental. 
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Mozart, Coronel Chagas, 
Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, George 
Melo, Izaías Maia, Jalser Renier, Joaquim Ruiz, Lenir Rodrigues, 
Marcelo Cabral, Odilon Filho, Soldado Sampaio e Zé Galeto.

ATA DA 2702ª SESSÃO, EM 27 DE JUNHO DE 2018
55º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA

=         ORDINÁRIA      =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS

(Em exercício)
 Às nove horas do dia vinte e sete de junho de dois mil e 
dezoito, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
septingentésima segunda Sessão Ordinária do quinquagésimo quinto 
Período Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à verificação de quórum.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, não há quórum.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo 
quórum regimental, suspendo a Sessão por 15 minutos.
 (Reaberta Sessão).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a presente Sessão. 
 Convido a Senhora Deputada Lenir Rodrigues para atuar 
como Segunda-Secretária ad hoc. 
 Solicito à Senhora Segunda-Secretária ad hoc que faça a 
leitura da Ata da Sessão anterior.
 A Senhora Segunda-Secretária Lenir Rodrigues – (Lida a 

25/06/18, de autoria do Deputado Oleno Matos, encaminhando ao 
Governo do Estado, para criação de Secretaria Estadual de Esporte, 
Lazer e Juventude do Estado de Roraima, visando à formulação de 
políticas e à proposição de diretrizes ao Governo do Estado voltadas ao 
esporte, ao lazer e à juventude; Indicação nº 263, de 25/06/18, de autoria 
do Deputado Zé Galeto, encaminhando ao Governo do Estado, para 
reforma de duas pontes na Vicinal 05, localizada na vila do Roxinho, 
município de Mucajaí; Indicação nº 264, de 25/06/18, do Deputado Zé 
Galeto, encaminhando ao Governo do Estado, para reforma da Escola 
Estadual Henrique Dias, localizada no município de São Luiz do 
Anauá; Memorando nº 048, de 21/06/18, de autoria do Deputado Chico 
Mozart, informando sua ausência na Sessão Plenária do dia 21 junho do 
corrente ano; Memorando nº 047, de 21/06/18, de autoria da Deputada 
Ângela A. Portella, informando sua ausência na Sessão Plenária do dia 
21 junho do corrente ano; Memorando nº 021, de 21/06/18, de autoria 
do Deputado Valdenir Ferreira, informando sua ausência na Sessão 
Plenária do dia 21 junho do corrente ano. DIVERSOS: Ofício nº 187, de 
21/06/18, da Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento 
– SEPLAN, informando celebração dos Convênios nº 03/18 - Estado de 
Roraima/SEINF/Município de Bonfim, nº 04/18 - Estado de Roraima/
SECULT/Federação Roraimense de Quadrilhas Juninas – FERQUAJ 
e nº 05/18 - Estado de Roraima/SECULT/Associação Folclórica de 
Danças Cangaceiros e Ciranda do Thianguá; Comunicado nº AL023503, 
de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE, informando liberação de recursos financeiros à Associação 
de Pais e Mestres da Escola Municipal Aquilino da Mota Duarte, no 
valor de R$ 3.087,00 (três mil e oitenta e sete reais); Comunicado 
nº AL023504, de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros 
à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Jânio da Silva 
Quadros, no valor de R$ 1.539,00 (mil quinhentos e trinta e nove 
reais); Comunicado nº AL023505, de 02/05/18, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação 
de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola 
Municipal Carlos Raimundo Rodrigues, no valor de R$ 8.352,00 (oito 
mil trezentos e cinquenta e dois reais); Comunicado nº AL023506, 
de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE, informando liberação de recursos financeiros à Associação de 
Pais e Mestres de Escola Municipal, no valor de R$ 7.992,00 (sete 
mil novecentos e noventa e dois reais); Comunicado nº AL023507, 
de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE, informando liberação de recursos financeiros à Associação de 
Pais e Mestres da Escola Municipal Pingo de Gente, no valor de R$ 
3.078,00 (três mil e setenta e oito reais); Comunicado nº AL023508, 
de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
– FNDE, informando liberação de recursos financeiros à Associação 
de Pais e Mestres da Escola Municipal Manoel Pereira, no valor de 
R$ 6.147,00 (seis mil cento e quarenta e sete reais); Comunicado nº 
AL023509, de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Maria Francisca 
da Silva Lemos, no valor de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta 
reais); Comunicado nº AL023510, de 02/05/18, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de 
recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Prof.ª 
Glemiria Gonzaga Andrade, no valor de R$ 14.625,00 (quatorze mil 
seiscentos e vinte e cinco reais).
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para 
o Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Gabriel Picanço – Senhor 
Presidente, não há orador inscrito para o Grande Expediente.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Não havendo orador 
inscrito para o Grande Expediente, passamos para a Ordem do Dia, 
com discussão e votação, em turno único, das seguintes proposições: 
Mensagem Governamental nº 036/18, de veto total ao Projeto de Lei 
nº 024/18, que “dispõe sobre a exigência de garantia de isonomia 
salarial entre homens e mulheres nas empresas que contratem com o 
Poder Público do Estado de Roraima”, de autoria do Deputado Jalser 
Renier; Projeto de Lei nº 04/18, que “dispõe sobre a obrigatoriedade de 
exame para verificar a Trombofilia em postos de saúde e hospitais da 
Rede Pública do Estado de Roraima”, de autoria do Deputado Gabriel 
Picanço; Projeto de Lei nº 07/18, que “altera o artigo 1º, caput, da Lei 
1.176, de 27 de abril de 2017”, de autoria do Deputado Brito Bezerra; 
Projeto de Lei nº 103/17, que “assegura às pessoas com deficiência 
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da Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros 
no valor de R$ 3.384,00 (três mil trezentos e oitenta e quatro reais) à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Menino Jesus de 
Praga.
 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 Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, não há orador inscrito para o Grande Expediente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo orador 
inscrito para o Grande Expediente, passamos para Ordem do Dia, com 
a discussão e votação, em turno único, das seguintes proposições: 
Mensagem Governamental nº 036/18, de veto total ao Projeto de Lei 
nº 024/18, que “dispõe sobre a exigência de garantia de isonomia 
salarial entre homens e mulheres nas empresas que contratem com o 
Poder Público do Estado de Roraima”, de autoria do Deputado Jalser 
Renier; Projeto de Lei nº 04/18, que “dispõe sobre a obrigatoriedade de 
exame para verificar a Trombofilia em Postos de Saúde e hospitais da 
rede pública do Estado de Roraima”, de autoria do Deputado Gabriel 
Picanço; Projeto de Lei nº 07/18, que “altera o artigo 1º, caput, da Lei 
1.176, de 27 de abril de 2017”, de autoria do Deputado Brito Bezerra; 
Projeto de Lei nº 103/17, que “assegura às pessoas com deficiência 
visual o direito de receber, sem custo adicional, demonstrativos de 
consumos de energia elétrica, telefonia e do DETRAN em Braile”, de 
autoria do Deputado Naldo da Loteria; Projeto de Decreto Legislativo 
nº 001/18, apenso ao Projeto de Decreto Legislativo nº 014/18, que 
“concede a Comenda Orgulho de Roraima à pessoa que indica e dá 
outras providências”, de autoria do Deputado Mecias de Jesus; Projeto 
de Decreto Legislativo nº 003/18, que “declara de Utilidade Pública a 
Associação de Moradores do Bairro Cauamé”, de autoria do Deputado 
Valdenir Ferreira; Projeto de Decreto Legislativo nº 010/18, que 
“declara de Utilidade Pública a Associação “UniReino”, de autoria do 
Deputado Valdenir Ferreira; Projeto de Decreto Legislativo nº 011/18, 
que “concede a Comenda Orgulho de Roraima à Instituição que indica 
e dá outras providências”, de autoria do Deputado Mecias de Jesus; 
Requerimento de Interposição de Recurso nº 086/17, pela rejeição 
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final ao parecer do 
relator, que opinava pela aprovação do Projeto de Lei nº 016/2017, 
que “dispõe sobre a concessão de isenção de imposto sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS, 
para a compra de arma de fogo por policial militar, policial civil, 
agente penitenciário e guarda municipal”, de autoria do Deputado 
Jorge Everton; Requerimento de Interposição de Recurso nº 087/17, 
pela rejeição da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 
ao parecer do relator, que opinava pela aprovação do Projeto de Lei nº 
069/2017, que “institui a indenização de defesa técnica aos integrantes 
da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil, 
Departamento do Sistema Penitenciário e do Departamento Estadual 
de Trânsito”, de autoria do Deputado Jorge Everton e outros deputados; 
e Requerimento de Interposição de Recurso nº 101/17 ao parecer de 
inconstitucionalidade da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
Final ao Projeto de Lei nº 082/17, que “dispõe sobre a isenção de 
cobrança do ICMS nas contas de água, luz e telefone às igrejas, templos 
de qualquer culto ou denominação”, de autoria do Deputado Mecias de 
Jesus. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda 
verificação de quórum para Ordem do Dia. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, não há quórum para deliberar a Ordem do Dia.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Convido ao Senhores 
Deputados que se encontram na sala VIP e em seus gabinetes, que 
tomem assento ao Plenário. Temos matérias e Veto na Ordem do Dia. 
 Senhoras e senhores, não havendo quórum regimental para 
deliberação das matérias, transfiro a Ordem do Dia para próxima 
Sessão. Passaremos, agora, para o Expediente de Explicações Pessoais.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Quero aproveitar o 
espaço das Explicações Pessoais para parabenizar o Wanderlan, nosso 
garçom, pela passagem do seu aniversário hoje. Receba, com carinho, 
o nosso abraço, e que essa sua energia boa possa nos contagiar cada vez 
mais. Parabéns e felicidades.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Juntamente com a 
Deputada Lenir, quero parabenizar o Wanderlan e agradecer pelos seus 
serviços, pela forma como trata tão bem todos nós, deputados, nesta 
Casa. Desejo felicidades! E, também, parabenizar o Deputado Jorge 

Ata da Sessão anterior).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em 
discussão a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores 
Deputados que queiram 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, Naldo da Loteria – O 
Expediente consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: Indicação nº 265, 
de 26/06/18, do Deputado Izaías Maia ao Governo do Estado, para 
recuperação da Vicinal 23, no município de Rorainópolis; Indicação nº 
266, de 26/06/18, do Deputado Izaías Maia ao Governo do Estado, para 
recuperação da Vicinal 24, no município de Rorainópolis; Indicação nº 
267, de 26/06/18, do Deputado Izaías Maia ao Governo do Estado, para 
recuperação da Vicinal 37, no município de Rorainópolis; Indicação 
nº 268, de 26/06/18, do Deputado Izaías Maia ao Governo do Estado, 
para recuperação da Vicinal 28, no município de Caroebe; Indicação 
nº 269, de 26/06/18, do Deputado Izaías Maia ao Governo do Estado, 
para recuperação da Vicinal 15, no município de Rorainópolis; 
Indicação nº 270, de 26/06/18, do Deputado Izaías Maia ao Governo 
do Estado, para recuperação da Vicinal 18, em Nova Colina, município 
de Rorainópolis; Memorando nº 048, de 26/06/18, de autoria da 
Deputada Angela Águida Portella, informando sua ausência na 
Sessão Plenária do dia 26 de junho do corrente ano; Memorando nº 
029, de 26/06/18, de autoria do Deputado Izaías Maia, informando 
sua ausência nas Sessões Plenárias dos dias 27 e 28 de junho do 
corrente ano. DIVERSO: Comunicado nº AL023511, de 02/05/18, 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 
informando liberação de recursos financeiros no valor de R$ 3.150,00 
(três mil cento e cinquenta reais) à Associação de Pais e Mestres da 
Escola Municipal Professora Delacir de Melo Lima; Comunicado nº 
AL023512, de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros no 
valor de R$ 1.917,00 (mil novecentos e dezessete reais) à Associação 
de Pais e Mestres da Escola Municipal Criança Feliz; Comunicado 
nº AL023513, de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros 
no valor de R$ 3.030,00 (três mil e trinta reais) à Associação de Pais 
e Mestres da Escola Municipal Cunhantã Curumim; Comunicado nº 
AL023514, de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros no 
valor de R$ 2.430,00 (dois mil quatrocentos e trinta reais) à Associação 
de Pais e Mestres da Escola Municipal Cantinho Feliz; Comunicado 
nº AL023515, de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros 
no valor de R$ 10.485,00 (dez mil quatrocentos e oitenta e cinco 
reais) à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Palmira de 
Castro Machado; Comunicado nº AL023516, de 02/05/2018, do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando 
liberação de recursos financeiros no valor de R$ 11.268,00 (onze mil 
duzentos e sessenta e oito reais) à Associação de Pais e Mestres da 
Escola Municipal Branca de Neve; Comunicado nº AL023517, de 
02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE, informando liberação de recursos financeiros no valor de R$ 
10.476,00 (dez mil quatrocentos e setenta e seis reais) à Associação 
de Pais e Mestres da Escola Municipal Raio de Sol; Comunicado nº 
AL023518, de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros no 
valor de R$ 3.942,00 (três mil novecentos e quarenta e dois reais) à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Maria Teresa 
Maciel da Silveira Melo; Comunicado nº AL023519, de 02/05/18, 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 
informando liberação de recursos financeiros no valor de R$ 2.367,00 
(dois mil trezentos e sessenta e sete reais) à Associação de Pais e 
Mestres da Escola Municipal Vovó Júlia; Comunicado nº AL023520, 
de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
– FNDE, informando liberação de recursos financeiros no valor de 
R$ 1.530,00 (mil quinhentos e trinta reais) à Associação de Pais e 
Mestres da Escola Municipal Rio Branco; Comunicado nº AL023521, 
de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE, informando liberação de recursos financeiros no valor de R$ 
1.962,00 (mil novecentos e sessenta e dois reais) à Associação de Pais 
e Mestres da Escola Municipal Jael da Silva Barradas; Comunicado 
nº AL023522, de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
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Governamental nº 37, de 06/06/18, encaminhando, para apreciação, o 
Projeto de Lei Complementar nº 04, que “altera dispositivos da Lei 
Complementar nº 008, de 30/12/1994, que dispõe sobre a Carreira do 
Fisco Estadual e dá outras providências”; Mensagem Governamental 
nº 38, de 18/06/18, encaminhando, para apreciação, o Projeto de Lei nº 
069, que dispõe sobre a desafetação de lotes de terras localizados no 
perímetro urbano de Boa Vista, tornando-os disponíveis para adesão 
ao Programa Habitacional para Servidores do Estado de Roraima e dá 
outras providências”; e Mensagem Governamental nº 39, de 28/06/18, 
encaminhando, para apreciação, o Projeto de Lei nº 070, que altera 
dispositivos normativos da Lei nº 072, de 30/06/1994, que dispõe sobre 
a organização, estrutura e competência do Contencioso Administrativo 
Fiscal, sobre os respectivos processos, e dá outras providências”.
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS: Projeto de Lei nº 067, de 
19/06/18, dos Deputados Gabriel Picanço, Aurelina Medeiros e Brito 
Bezerra, que “revoga e altera dispositivos normativos da Lei nº 976, 
de 14 de julho de 2014, que dispõe sobre a Política Fundiária Rural e 
de Regularização Fundiária Rural do Estado de Roraima e dá outras 
providências”; Indicação nº 271, de 21/06/18, do Deputado Oleno 
Matos ao Governo do Estado, para abertura de crédito adicional no 
valor de R$ 1.859.437,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta e nove 
mil e quatrocentos e trinte e sete reais) ao orçamento do Corpo de 
Bombeiros Militar, visando reforçar suas dotações para o pagamento 
de despesas com folha de pagamento e hora/aula de instrutores e 
monitores para realização do Curso de Formação de Oficiais daquela 
Corporação; Indicação nº 272, de 28/06/18, do Deputado Zé Galeto 
ao Governo do Estado, para reforma da Escola Estadual Rui Barbosa, 
localizada na Vila do Taiano, Município de Alto Alegre; Indicação nº 
273, de 28/06/18, do Deputado Zé Galeto ao Governo do Estado, para 
disponibilização de transporte escolar à escola Rui Barbosa, localizada 
na Vila do Taiano, município de Alto Alegre; Proposta de Moção de 
Pesar nº 013, de 22/06/18 da Deputada Lenir Rodrigues, manifestando 
seu profundo pesar aos familiares da Professora Maria Cleudimar 
Ribeiro da Silva, cujo falecimento ocorreu no dia 12 de junho do 
corrente ano, nesta cidade de Boa Vista; Memorando nº 017, de 
28/06/18, do Deputado Zé Galeto, justificando sua ausência na Sessão 
Plenária do dia 28 de junho do corrente ano; Memorando nº 026, de 
28/06/18, do Deputado Jorge Everton, justificando sua ausência nas 
Sessões Plenárias dos dias 26 e 28 de junho do corrente ano. 
 DIVERSO: Comunicado nº AL023523, de 02/05/18, 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 
informando liberação de recursos financeiros no valor de R$ 666,00 
(seiscentos e sessenta e seis reais) à Associação de Pais e Mestres da 
Escola Indígena Tuxaua Albino de Morais; Comunicado nº AL023524, 
de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
– FNDE, informando liberação de recursos financeiros no valor de 
R$ 10.044,00 (dez mil e quarenta e quatro reais) à Associação de 
Pais e Mestres da Escola de Ensino Fundamental Ioladio Batista da 
Silva; Comunicado nº AL023525, de 02/05/18, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de 
recursos financeiros no valor de R$ 2.718,00 (dois mil, setecentos e 
dezoito reais) à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal 
Terezinha de Jesus, da Vila Martins Pereira; Comunicado nº AL023526, 
de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
– FNDE, informando liberação de recursos financeiros no valor de 
R$ 3.825,00 (três mil oitocentos e vinte e cinco reais) à Associação 
de Pais e Mestres da Escola Municipal Pedro Moleta; Comunicado 
nº AL023527, de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros 
no valor de R$ 1.566,00 (mil quinhentos e sessenta e seis reais) à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Vó Hilda Klenniving 
da Silva; Comunicado nº AL023528, de 02/05/18, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de 
recursos financeiros no valor de R$ 10.476,00 (dez mil quatrocentos 
e setenta e seis reais) à Associação de Pais e Mestres da Escola 
Municipal Rujane Severiano dos Santos; Comunicado nº AL023529, 
de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE, informando liberação de recursos financeiros no valor de R$ 
7.173,00 (sete mil cento e setenta e três reais) à Associação de Pais 
e Mestres da Escola Municipal Hilda Franco de Souza; Comunicado 
nº AL023530, de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros 
no valor de R$ 4.617,00 (quatro mil seiscentos e dezessete reais) à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Maria de Fátima 
Faria Andrade; Comunicado nº AL023531, de 02/05/18, do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando 

Everton pela passagem do seu aniversário, que foi ontem.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas – Senhor Presidente, 
quero somar a Vossa Excelência e Deputada Lenir. Parabenizar o 
Wanderlan, que tão bem nos atende, com tanto carinho, e a todos que 
chegam nesta Casa. Desejo muita saúde, felicidades! E, também, ao 
Deputado Jorge Everton, pelo transcurso de seu aniversário. A ambos, 
os nossos parabéns. 
 Senhor Presidente, nós faríamos a reunião hoje da Comissão 
Mista de Orçamento, mas, tendo em vista não termos quórum, vamos 
transferir essa reunião para segunda-feira, às 15 horas. Solicito que 
a Secretária da Comissão encaminhe para os gabinetes, para que 
possamos deliberar sobre a LDO. Solicito à Comissão de Justiça para 
que suspenda a reunião deles, que seria esse horário, para que possamos 
fazer a reunião de orçamento.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Senhor 
Presidente, além do Wanderlan, nosso amigo querido, do Deputado 
Jorge Everton, também hoje é aniversário de um amigo nosso querido, 
Deputado Chico Guerra. Nossos parabéns também ao Guerrinha. 
Obrigado a vocês.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Da mesma maneira, 
Presidente, quero parabenizar o nosso amigo, colaborador Wanderlan, 
que Deus o ilumine nesta data e para sempre. E, também, cumprimentar 
e parabenizar o nosso amigo, Deputado Chico Guerra, que foi 
Presidente deste Poder, o qual eu tive o privilégio de ser presidido por 
ele e que Deus também o ilumine e lhe dê muita felicidade nesta data. 
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Não havendo mais 
nenhum Deputado que deseje fazer uso do Expediente de Explicações 
Pessoais e não havendo mais nada a tratar, às dez horas e nove minutos, 
dou por encerrada a Sessão e convoco outra para o dia 29, à hora 
regimental. Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Mozart, Coronel Chagas, 
Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, George 
Melo, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Naldo da 
Loteria, Odilon Filho, Oleno Matos, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

ATA DA 2703ª SESSÃO, EM 03 DE JULHO DE 2018
55º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA

= ORDINÁRIA =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS

(Em exercício)
 Às nove horas do dia três de julho de dois mil e dezoito, 
no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
septingentésima terceira Sessão Ordinária do quinquagésimo quinto 
Período Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Convido os 
Senhores Deputados Gabriel Picanço e Oleno Matos para atuarem 
como Primeiro e Segundo-Secretários ad hoc, respectivamente. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
verificação de quórum.
 O Senhor Primeiro-Secretário Gabriel Picanço – Senhor 
Presidente, não há quórum.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo 
quórum regimental, suspendo a Sessão por 15 minutos.
 (Reaberta Sessão).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à verificação de quórum.
 O Senhor Primeiro-Secretário Gabriel Picanço – Senhor 
Presidente, há quórum 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 presente Sessão. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
da Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Oleno Matos – (Lida a Ata da 
Sessão anterior).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em 
discussão a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores 
Deputados que queiram 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 – O 
Expediente consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO: Mensagem 
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nº 057/18, que requer prorrogação de prazo de funcionamento 
para a Comissão Especial Externa, criada através da Resolução nº 
002/18; Requerimento nº 059/18, que requer prorrogação de prazo 
de funcionamento para a Comissão Especial Externa, criada pela 
Resolução nº 032/18; Requerimento nº 061/18, que requer prorrogação 
de prazo de funcionamento para a Comissão Especial Interna, criada 
pela Resolução nº 005/18; Requerimento nº 064/18, que requer 
realização de Sessão Extraordinária, sem ônus para este Poder, no 
dia 3 de julho do corrente ano, às 17h30min, para deliberação do 
Projeto de Lei Complementar nº 005/18; e Requerimento nº 065/18, 
que requer votação em destaque da Emenda Parlamentar nº 009, de 
autoria de vários deputados, que altera o caput do art. 51 do Projeto 
de Lei nº 043/2018. E, ainda, discussão e votação, em primeiro turno, 
do Projeto de Lei Complementar nº 005/18, que institui, nos termos do 
art. 111 da Constituição do Estado de Roraima, o Programa Especial 
de Recondução das Despesas com pessoal do Poder Legislativo. 
 Suspendo a Sessão para que a Comissão Mista de Orçamento 
se reúna na Sala de Reuniões, nos altos do Plenário, para deliberar 
sobre o Projeto de Lei nº 043/18.
 (Suspensa a Sessão).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Dou por reaberta 
a Sessão. Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura da 
Mensagem Governamental nº 036/18, de Veto Total ao Projeto de Lei 
nº 024/18, bem como do Relatório, Parecer e Voto da Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Gabriel Picanço – (Lida a 
Mensagem Governamental nº 036/18, de Veto Total ao Projeto de Lei 
nº 024/18, o parecer e o voto da Comissão).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em 
discussão e votação nominal/eletrônica. Votando “sim”, os senhores 
deputados aprovam a matéria. Votando “não”, rejeitam-na. Solicito 
a abertura do painel para votação. Dou por rejeitada, por 15 votos 
contrários, nenhum favorável e nenhuma abstenção. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Relatório ao Projeto de Lei Complementar nº 005/18. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Gabriel Picanço – Lido 
Relatório ao Projeto de Lei Complementar nº 005/18.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em 
discussão e votação nominal/eletrônica. Votando “sim”, os Senhores 
Deputados aprovam a matéria. Votando “não”, rejeitam-na. Solicito a 
abertura do painel para votação. Dou por aprovado, em primeiro turno, 
o Projeto de Lei Complementar nº 05/18, com emenda, com 14 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. 
 Solicito ao senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Projeto de Lei nº 071/18, bem como do parecer da Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Gabriel Picanço – (Lido o 
Projeto de Lei nº 071/18 e o parecer da Comissão).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em 
discussão o projeto. Não havendo quem queira discuti-lo, passamos 
para votação. A votação será nominal/eletrônica. Votando “sim”, os 
senhores Deputados aprovam a matéria e, votando “não”, rejeitam-na. 
Solicito a abertura do painel para votação. Dou por aprovado Projeto 
de Lei nº 071/18, com 15 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma 
abstenção. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Requerimento de Interposição de Recurso nº 087/17, bem como do 
parecer da Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Gabriel Picanço – (Lido o 
Requerimento de Interposição de Recurso nº 087/17).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em 
discussão a matéria. Não havendo quem queira discuti-la, passamos 
para votação. A votação será nominal/eletrônica. Solicito a abertura do 
painel para votação. Dou por aprovado o Requerimento de Interposição 
de Recurso nº 087/17, com 14 votos favoráveis, nenhum contra e 
nenhuma abstenção. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura 
do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 007/18, bem como do parecer da 
Comissão. 
O Senhor Primeiro-Secretário Gabriel Picanço – (Lido o Substitutivo 
ao Projeto de Lei nº 007/18, e o parecer da Comissão).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Coloco em discussão 
a matéria. Não havendo quem queira discuti-la, passamos para votação. 
A votação será nominal/eletrônica. Votando “sim”, os Senhores 
Deputados aprovam a matéria e, votando “não”, rejeitam-na. Solicito 
a abertura do painel para votação. Dou por aprovado o Substitutivo 
ao Projeto de Lei nº 07/18, com 14 votos favoráveis, nenhum contra e 
nenhuma abstenção. 

liberação de recursos financeiros no valor de R$ 10.521,00 (dez mil 
quinhentos e vinte e um reais) à Associação de Pais e Mestres da 
Escola Municipal Juslany de Souza Flores; Comunicado nº AL023532, 
de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE, informando liberação de recursos financeiros no valor de R$ 
1.395,00 (mil trezentos e noventa e cinco reais) à Associação de Pais 
e Mestres da Escola Municipal Indígena Vovó Antônia Celestina da 
Silva; Comunicado nº AL023533, de 02/05/18, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de 
recursos financeiros no valor de R$ 3.654,00 (rês mil seiscentos e 
cinquenta e quatro reais) à Associação de Pais e Mestres da Escola 
Municipal Jóquei Clube; e Comunicado nº AL023534, de 02/05/18, 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 
informando liberação de recursos financeiros no valor de R$ 1.359,00 
(mil trezentos e cinquenta e nove reais) à Associação de Pais e Mestres 
da Escola Municipal Zildeth Puga Rocha.
 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 Gabriel Picanço – Senhor 
Presidente, não há orador inscrito para o Grande Expediente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo orador 
inscrito para o Grande Expediente, passamos para a Ordem do Dia: 
discussão e votação, em turno único, da Mensagem Governamental nº 
036/18, de veto total ao Projeto de Lei nº 024/2018, que “dispõe sobre a 
exigência de garantia de isonomia salarial entre homens e mulheres nas 
empresas que contratem com o Poder Público do Estado de Roraima”, 
de autoria do Deputado Jalser Renier; Projeto de Lei nº 004/18, que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade de exame para verificar a trombofilia 
em Postos de Saúde e hospitais da rede pública do estado de Roraima”, 
de autoria do Deputado Gabriel Picanço; Substitutivo ao Projeto de 
Lei nº 007/18, que “altera o artigo 1º, caput, da Lei 1.176, de 27 de 
abril de 2017”, de autoria do Deputado Brito Bezerra; Projeto de Lei nº 
043/18, que “dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício 
de 2019 e dá outras providências”, de autoria Governamental; Projeto 
de Lei nº 103/17, que assegura às pessoas com deficiência visual o 
direito de receber, sem custo adicional, demonstrativos de consumos 
de energia elétrica, telefonia e do DETRAN em braile”, de autoria do 
deputado Naldo da Loteria; Projeto de Lei nº 071/18, que revoga o art. 
50 e altera a redação do artigo 51 da Lei Estadual nº 1.198, de 24 de 
julho de 2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício 2018 e dá outras providências”, de autoria Governamental; 
Projeto de Decreto Legislativo nº 001/18, apenso ao Projeto de 
Decreto Legislativo nº 014/2018, que concede a comenda Orgulho de 
Roraima à pessoa que indica e dá outras providências, de autoria do 
Deputado Mecias de Jesus; Projeto de Decreto Legislativo nº 003/18, 
que declara de Utilidade Pública a Associação de Moradores do Bairro 
Cauamé, de autoria do Deputado Valdenir Ferreira; Projeto de Decreto 
Legislativo nº 010/18, que declara de Utilidade Pública a Associação 
“UniReino”, de autoria do Deputado Valdenir Ferreira; Projeto de 
Decreto Legislativo nº 011/18, que concede a comenda Orgulho de 
Roraima à instituição que indica e dá outras providências, de autoria 
do Deputado Mecias de Jesus; Requerimento de Interposição de 
Recurso nº 086/17, pela rejeição da Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação Final ao parecer do relator, que opinava pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 016/17, que dispõe sobre a concessão de isenção de 
imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação – ICMS para a compra de arma de fogo por Polícia 
Militar, Polícia Civil, Agente Penitenciário e Guarda Municipal, de 
autoria do Deputado Jorge Everton; Requerimento de Interposição de 
Recurso nº 087/17, pela rejeição da Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação Final ao parecer do Relator que opinava pela Aprovação do 
Projeto de Lei nº 069/17, que institui a indenização de defesa técnica 
aos integrantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia 
Civil, Departamento do Sistema Penitenciário e do Departamento 
Estadual de Trânsito, de autoria do Deputado Jorge Everton e outros 
deputados; Requerimento de Interposição de Recurso nº 101/17, 
ao Parecer de inconstitucionalidade da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei nº 082/17, que dispõe sobre 
a isenção de cobrança do ICMS nas contas de água, luz e telefone 
das Igrejas e Templos de qualquer culto ou denominação, de autoria 
do Deputado Mecias de Jesus; Requerimento nº 056/18, que requer 
prorrogação de prazo de funcionamento para a Comissão Especial 
Externa, criada através da Resolução nº 003/18; Requerimento 
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de regularização do Distrito Industrial. Foi construído também essa 
pauta, Deputado Gabriel Picanço participou, nós nos reunimos em 
comissão com vários deputados, aqui na sala de reuniões, e tem um 
requerimento da Comissão de Indústria e Comércio, que, inclusive, 
os Deputados Valdenir, Masamy Eda, e eu assinamos, para que nós 
também possamos aprovar. Então, essa propositura é que a gente 
possa construir para que, se não der hoje, mas que, amanhã ou em uma 
Sessão Extraordinária, nós deixássemos aqui acertado para destravar 
esses dois setores tão importantes. E que pudéssemos seguir no nosso 
recesso parlamentar, mas com a consciência tranquila, que, tanto o 
conselho da SEPLAN vai poder regularizar esse processo do Distrito 
Industrial, como também a indústria no Sul do Estado volta a gerar os 
empregos e renda necessários. É uma propositura do líder do governo, 
que tem conversado com os demais aqui. Obrigado.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas – Deputado Brito, 
respondendo sua questão de ordem, acho que Vossa Excelência tem 
toda razão em pedir prioridade, entretanto, o projeto de reposição... Eu 
sou o relator da matéria e hoje chegou às minhas mãos o substitutivo. 
Eu preciso analisar e prometo trabalhar, discutir a matéria e, no mais 
breve espaço de tempo, nós colocarmos para deliberação desta Casa. 
 Em discussão, o Requerimento nº 059/18. Não havendo mais 
quem queira discutir, passamos para votação. A votação será simbólica: 
os deputados que concordarem permaneçam como estão. Dou por 
aprovado o Requerimento nº 059/18. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Requerimento nº 056/18.
 O Senhor Primeiro-Secretário Gabriel Picanço – (Lido o 
Requerimento nº 056/18).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em discussão 
o Requerimento. Não havendo quem queira discuti-lo, passamos para 
votação. A votação será simbólica: os Deputados que forem favoráveis 
permaneçam como estão. Dou por aprovado o Requerimento nº 056/18. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Requerimento nº 057/18.
 O Senhor Primeiro-Secretário Gabriel Picanço – (Lido o 
Requerimento nº 057/18).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em discussão 
o Requerimento. Não havendo quem queira discuti-lo, passamos para 
votação. A votação será simbólica: os Deputados que forem favoráveis 
permaneçam como estão. Dou por aprovado o Requerimento nº 057/18. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Requerimento nº 061/18.
 O Senhor Primeiro-Secretário Gabriel Picanço – (Lido o 
Requerimento nº 061/18).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em discussão 
o Requerimento. Não havendo quem queira discuti-lo, passamos para 
votação. A votação será simbólica: os Deputados que forem favoráveis 
permaneçam como estão. Dou por aprovado o Requerimento nº 061/18. 
 Transfiro o restante das matérias da Ordem do Dia para a 
próxima Sessão. Passamos para o expediente de Explicações Pessoais.
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, 
eu gostaria de pedir que os Senhores Deputados permanecessem em 
plenário para votarmos, em segundo turno, os outros projetos.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – No caso, em Sessão 
Extraordinária, Deputado George?
 O Senhor Deputado George Melo – Em Extraordinária.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Quero comunicar 
aos Senhores Deputados que nós fizemos um edital de convocação 
dos membros da Comissão Especial Externa, criada nos termos da 
Resolução nº 052/18, que é composta pelos Deputados: Soldado 
Sampaio, Lenir Rodrigues, Olenos Matos, Valdenir Ferreira e Zé 
Galeto, para uma reunião extraordinária, amanhã, quarta-feira, às 
11h, no plenário Noêmia Bastos Amazonas, para tratar de assuntos de 
interesse da Comissão. Lembrando também aos Senhores Deputados 
que, logo após o encerramento desta Sessão, teremos uma Sessão 
Extraordinária para votar, em segundo turno, o Projeto de Lei 
Complementar nº 05/18. 
 E, não havendo mais nada a tratar, às dezesseis horas e 
cinquenta e três minutos, dou por encerrada a Sessão e convoco outra 
para o dia 29, à hora regimental. Registraram presença, no painel, 
os Senhores Deputados: Angela Portella, Aurelina Medeiros, 
Brito Bezerra, Chico Mozart, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, 
Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías Maia, 
Jânio Xingú, Joaquim Ruiz, Jorge Everton, Marcelo Cabral, 
Masamy Eda, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, 
Oleno Matos, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do Projeto de 
Lei nº 04/18, bem como do parecer da Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Gabriel Picanço – (Lido o 
Projeto de Lei nº 04/18 e o parecer da Comissão).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em 
discussão a matéria. Não havendo quem queira discuti-la, passamos 
para votação. A votação será nominal/eletrônica. Votando “sim”, os 
Senhores Deputados aprovam a matéria e, votando “não”, rejeitam-na. 
Solicito a abertura do painel para votação. Dou por aprovado Projeto 
de Lei nº 04/18, com 13 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma 
abstenção. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
leitura do Projeto de Lei nº 043/18, que dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício 2019, de autoria governamental. 
Lembrando que esta matéria tem um destaque. Solicito a leitura do 
Requerimento nº 065/18, para votação em destaque, com assinatura de 
vários deputados.
 O Senhor Primeiro-Secretário Gabriel Picanço – (Lido o 
Requerimento nº 065/18).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Coloco em discussão 
o Requerimento. Não havendo quem queira discuti-lo, passamos para 
votação. A votação será simbólica: Os Deputados que forem favoráveis 
permaneçam como estão. Dou por aprovado o Requerimento. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
da Emenda Modificativa nº 09/18 e depois vamos votar o relatório com 
as emendas.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz pede questão de Ordem 
– Presidente, na Comissão Conjunta participou todos os parlamentares. 
Não poderia suspender a leitura da emenda?
 O Senhor Primeiro-Secretário Gabriel Picanço – (Lida a 
Emenda Modificativa nº 09/18).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Coloco em discussão 
a Emenda.
 O Senhor Deputado George Melo pede Questão de Ordem – 
Quero pedir aos colegas que votem não à Emenda.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo quem 
queira discuti-lo, passamos para votação. A votação será nominal e 
eletrônica. Votando “sim”, os senhores deputados aprovam a matéria. 
Votando “não”, rejeitam-na. Solicito a abertura do painel para votação.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – O entendimento é 
votar não. 
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – O entendimento 
entre os blocos é para votar não. Dou por rejeitada a Emenda 
Modificativa n º 09/18 ao Projeto de Lei nº 043/18, com um voto “sim”, 
13 votos “não” e nenhuma abstenção. 
Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do Relatório 
ao Projeto de Lei nº 043/18, bem como do parecer da Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Gabriel Picanço – (Lido o 
Relatório ao Projeto de Lei nº 043/18).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em 
discussão a matéria. Não havendo quem queira discuti-lo, passamos 
para votação. A votação será nominal e eletrônica. Votando “sim”, os 
Senhores Deputados aprovam a matéria. Votando “não”, rejeitam-na. 
Solicito a abertura do painel para votação. Dou por aprovado o Projeto 
de Lei nº 043/18, com 16 votos favoráveis, nenhum não e nenhuma 
abstenção. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Requerimento nº 059/18.
 O Senhor Primeiro-Secretário Gabriel Picanço – (Lido o 
Requerimento nº 059/18).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em 
discussão o Requerimento.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, tendo em vista que a votação da LDO está se 
encaminhado e vamos ter Sessão Extraordinária para votar em segundo 
turno, eu gostaria de propor a Vossa Excelência com líder do blocão, 
Deputado George Melo, e os demais deputados para que pudéssemos 
fazer, Deputado Naldo da Loteria, um apanhado dos projetos de 
interesse do governo e de interesse desta Casa, para que nós possamos 
votar antes do recesso. Um desses projetos é da reposição florestal. 
Acordamos aqui, na sala de reuniões, com os empresários da indústria 
e da madeira que nós não sairíamos de recesso antes de votar o Projeto 
de Reposição Florestal, para que a gente possa destravar a indústria 
da madeira no sul do estado, mais especificamente. Temos dois outros 
projetos importantes que está tramitando nas Comissões, que são 
projetos de autoria governamental, mas que vão destravar o processo 


