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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 Valdenir Ferreira - PV; 
b) Deputado Dhiego Coelho - PSL; 
c) Deputado Chico Mozart - PRP; e 
b) 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 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 George Melo - PSDC; 
c) Deputado Jânio Xingu - PSL; e 
d) 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.

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) Deputada Angela Águida Portella - PP; e 
d) 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

CORONEL CHAGAS
1ª VICE-PRESIDENTE

JÂNIO XINGÚ
2º VICE-PRESIDENTE

FRANCISCO MOZART
3º VICE-PRESIDENTE

NALDO DA LOTERIA
1º SECRETÁRIO

MARCELO CABRAL
2º SECRETÁRIO

DHIEGO COELHO
3º SECRETÁRIO

IZAIAS MAIA
4º SECRETÁRIO

JORGE EVERTON
OUVIDOR GERAL
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SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA

ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA SEPTINGENTÉSIMA DÉCIMA 
QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUINQUAGÉSIMO SEXTO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
Às nove horas do dia nove de outubro de dois mil e dezoito, no Plenário desta 
Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima septingentésima décima quarta 
Sessão Ordinária do quinquagésimo sexto Período Legislativo da sétima 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. O Senhor 
Presidente em exercício, Deputado Coronel Chagas, solicitou ao Senhor 
Primeiro-Secretário, Deputado Naldo da Loteria, proceder à verificação de 
quórum para o início da Sessão, tendo sido informado de não haver. Em 
seguida, o Senhor Presidente suspendeu a abertura dos trabalhos pelo tempo 
regimental de dez minutos. Após o tempo estipulado e havendo quórum 
regimental, o Senhor Presidente, Deputado Jalser Renier, declarou aberta a 
Sessão e convidou a Senhora Deputada Aurelina Medeiros para atuar como 
Primeira-Secretária ad hoc. Após, solicitou ao Senhor Segundo-Secretário, 
Deputado Chico Mozart, a leitura da Ata e dos Termos das Sessões anteriores, 
que foram lidos e aprovados na íntegra. Continuando, solicitou à Senhora 
Primeira-Secretária a leitura do Expediente. RECEBIDO DO PODER 
EXECUTIVO: Mensagem Governamental nº 61, de 13/09/18, encaminhando 
o Projeto de Lei Complementar que “dispõe sobre revogação da Lei 
Complementar Estadual nº 271, de julho de 2018”; Mensagem Governamental 
nº 62, de 13/09/18, comunicando o substitutivo do Projeto de Lei nº 046 de 17 
de maio de 2018, que “dispõe sobre o Distrito Industrial Governador Aquilino 
Mota Duarte, de propriedade do Estado de Roraima, e autoriza o Poder 
Executivo a alienar gratuitamente com encargos os lotes para fins industriais, 
agroindustriais e de prestação de serviços, e dá outras providências”; Mensagem 
Governamental nº 63, de 14/09/18, encaminhando para apreciação o Projeto de 
Lei de Crédito Especial, que abre o Orçamento Fiscal do Estado em favor do 
Fundo de Modernização, Manutenção e Desenvolvimento da Polícia Civil do 
Estado de Roraima – FUNDESPOL-RR, crédito especial no valor global de R$ 
43.082,88 (quarenta e três mil, oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos); 
Mensagem Governamental nº 64, de 14/09/18, encaminhando para apreciação 
o Projeto de Lei de alteração do Plano Plurianual para os anos de 2018 e 2019, 
em cumprimento ao disposto no art. 7º § 3º, inciso II, da Lei nº 1.027, de 15 de 
janeiro de 2016, que institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2016-2019, 
alterada pela Lei 1.241, de 22 de janeiro de 2018; Mensagem Governamental 
nº 65, de 14/09/18, encaminhando o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 077 de 10 
de setembro de 2018, sobre alterações na Lei Estadual nº 976, de 14 de julho de 
2018, a fim de garantir a segurança jurídica no processo de regularização 
fundiária. Mensagem Governamental nº 66, de 17/09/18, comunicando a 
ausência do país da Senhora Governadora Suley Campos, no período de 20 a 
21 de setembro de 2018, para participar da reunião com o Presidente da 
República Bolivariana da Venezuela, Nicolás Maduro, e tratar de assuntos 
referentes à questão energética do Linhão de Guri; Mensagem Governamental 
nº 67, de 17/09/18, encaminhando o Projeto de Lei nº 080/18, que “dispõe 
sobre a fixação do centro Socioeducativo – CSE na estrutura organizacional 
básica da SEJUC e dá outros providências”; Mensagem Governamental nº 68, 
de 28/09/18, encaminhando o Projeto de Lei nº 081/18, que “estima a receita 
fixa para o exercício financeiro de 2019”t; Mensagem Governamental nº 69, de 
28/09/18, encaminhando para apreciação do Projeto de Lei nº 082/18, que 
“institui, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, o Hospital das Clínicas 
Doutor Wilson Franco Rodrigues e dá outras providências”; e Ofício nº 1054, 
de 06/09/18, do Secretário-Chefe da Casa Civil, encaminhando cópia do Ofício 
GAB/SEINF/OFÍCIO nº 1274/18 de 23/08/18, oriundo da Secretaria de Estado 
da Infraestrutura, com as informações prestadas em relação às Indicações 
Parlamentares nº 266, 270, 275, 276, 277, 278, 283, 287, de autoria dos 
Deputados Izaías Maia e Masamy Eda. EXTERNO: Ofício 308/18-GAB/
PGJ, encaminhando Projeto de Lei nº 083/18, que “dispõe sobre a revisão dos 
vencimentos e proventos dos servidores públicos, ativos e inativos, do 
Ministério Público do Estado de Roraima”; e Ofício nº 2012/218-TRE-RR/
PRES/ GAB-PRES, encaminhando cópia da decisão nº 722/2018-TRE-RR/
PRES/ASS-JUR-PRES (evento 0426576) e do julgamento do recursos 
ordinário nº 1658-262014.6.230000-TSE (0426455), para ciência e imediato 
cumprimento. RECEBIDO DOS DEPUTADOS: Indicação nº 344, de 
18/09/18, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues, para viabilizar a construção 
de galerias pluviais sobre o igarapé do Darora, município de Uiramutã; 
Indicação nº 345, de 18/09/18, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues, para 
viabilizar a construção de galerias pluviais próximos à comunidade indígena 
Maracanã, município de Uiramutã; Indicação nº 346, de 18/09/18, de autoria da 
Deputada Lenir Rodrigues, para construção de ponte de 15 metros na vicinal 
31, em frente à casa do senhor Joel, município de Caracaraí; Indicação nº 347, 
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Governamental nº 047/18, de veto parcial ao Projeto de Lei nº 086/17, que 
“garante aos alunos das instituições públicas e privadas de ensino do Estado de 
Roraima o acesso à água potável e filtrada e dá outras providências”; Mensagem 
Governamental nº 048/18, de veto parcial ao Projeto de Lei nº 061/17, que 
“dispões sobre a vacinação domiciliar das pessoas idosas e das pessoas com 
deficiência motora, multideficiência profunda com dificuldades de locomoção, 
doenças incapacitantes e degenerativas, com síndrome de down, pessoas com 
autismo, e dá outras providências”; Mensagem Governamental nº 049/18, de 
veto parcial ao Projeto de Lei nº 093/16, que “determina procedimentos para a 
realização de cirurgia plástica reparadora de abdominoplastia e lipoaspiração 
pós-gastroplastia (bariátrica) pela rede estadual da saúde e dá outras 
providências”; Mensagem Governamental nº 050/18, de veto total ao Projeto 
de Lei nº 076/17, que “determina procedimentos para a realização de cirurgias 
plásticas reparadoras da mama pela rede estadual de saúde, nos casos de 
mutilação total ou parcial decorrente de utilização de técnica de tratamento de 
câncer, bem como cirurgias de mamoplastia redutora, em casos de seios 
excessivamente grandes, e dá outras providências”; Mensagem Governamental 
nº 053/18, de veto total ao Projeto de Lei nº 004/18, que” altera dispositivos da 
Lei Complementar  nº 008, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a 
carreira do Fisco Estadual e dá outras providência”; Mensagem Governamental 
nº 054/18, de veto parcial ao Projeto de Lei nº 043/17, que “dispõe sobre as 
diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019 e dá outras providências”; 
Mensagem Governamental nº 055/18, de veto parcial ao Projeto de Lei nº 
150/17, que “autoriza a criação de salas de apoio à amamentação em órgãos 
públicos do Estado de Roraima e dá outras providências”; Mensagem 
Governamental nº 056/18, de veto parcial ao Projeto de Lei nº 094/17, que 
“torna obrigatório aos estabelecimentos de ensino o fornecimento de assentos 
adaptados à população obesa e dá outras providências”; Mensagem 
Governamental nº 057/18, de veto parcial ao Projeto de Lei nº 100/17, que 
“garante aos alunos deficientes físicos  matriculados nas instituições públicas e 
privadas de ensino do Estado de Roraima o acompanhamento por auxiliares da 
vida escolar e dá outras providências”; Mensagem Governamental nº 058/18, 
de veto parcial ao Projeto de Lei nº 136/17, que “dispõe sobre a obrigatoriedade 
da realização de exame ecocardiograma pediátrico nos recém-nascidos com 
síndrome de down, no Estado de Roraima, e dá outras providências”; 
Mensagem Governamental nº 059/18, de veto parcial ao Projeto de Lei nº 
138/17, que “dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) para pessoas portadoras de doenças graves e dá outras 
providências”; Projeto de Lei nº 035/17, apenso ao Projeto de Lei nº 166/17, 
que “institui o Dia do Agricultor Familiar e a Semana Estadual da Agricultura 
Familiar no Estado de Roraima e dá outras providências”, de autoria do 
Deputado Brito Bezerra; Projeto de Lei nº 092/17, que “dispõe sobre a 
obrigatoriedade das empresas em fornecer gratuitamente Equipamento de 
Proteção Individual - EPI para agricultor familiar ou trabalhador rural que 
esteja constantemente exposto a produtos perigosos”, de autoria da Deputada 
Aurelina Medeiros; Projeto de Lei nº 140/17, que “dispõe sobre a isenção da 
taxa de inscrição em concursos públicos e vestibulares nas instituições de 
ensino, no âmbito do Estado de Roraima, e dá outras providências”, de 
autoria do Deputado Izaías Maia; Projeto de Decreto Legislativo nº 001/18, 
apenso ao Projeto de Decreto Legislativo nº 014/18, que “institui e inclui no 
Calendário Oficial do Estado de Roraima o Dia Estadual de Conscientização 
e Atenção aos Pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico-LES’ e dá outras 
providências”, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues; Projeto de Decreto 
Legislativo nº 006/18, que “concede a Comenda Orgulho de Roraima às 
pessoas que indica e dá outras providências”, de autoria do Deputado Jorge 
Everton; 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; Projeto de Decreto Legislativo nº 
006/18, que “concede a Comenda Orgulho de Roraima às pessoas que indica 
e dá outras providências”, de autoria do Deputado Jorge Everton; Projeto de 
Decreto Legislativo nº 058/17, que “declara de utilidade pública a Associação 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais em Regime Familiar do PA Nova 
Amazônia I –ASSTRF-PANA e dá outras providências”, de autoria da 
Deputada Lenir Rodrigues; e Projeto de Decreto Legislativo nº 075/17, que 
“concede a Comenda Orgulho de Roraima às pessoas que indica e dá outras 
providências”, de autoria do Deputado Gabriel Picanço. Em seguida, o Senhor 
Presidente informou que, por falta de quórum regimental para deliberação das 
matérias, a pauta da Ordem do Dia foi transferida para a próxima Sessão. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Não houve. E, não havendo mais nada a tratar, 
às dez horas e trinta e cinco minutos, o Senhor Presidente encerrou a Sessão e 
convocou outra para o dia 10 de outubro, à hora regimental. Registraram a 
presença no painel os Senhores Deputados: Angela A. Portella, Aurelina 
Medeiros, Brito Bezerra, Chico Mozart, Coronel Chagas, Evangelista 
Siqueira, Gabriel Picanço, George Melo, Jalser Renier, Jorge Everton, 
Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Naldo da Loteria, Soldado Sampaio, 
Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

de 18/09/18, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues, para reforma e ampliação 
da Escola Estadual Indígena Wai-Wai, localizada no município de Caroebe; 
Indicação nº 348, de 18/09/18, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues, para 
reforma e ampliação da Escola Estadual Indígena Índia Nayara, localizada na 
comunidade indígena Tucumã, município de Normandia; Indicação nº 349, de 
18/09/18, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues, para construção de ponte de 
10 metros na vicinal 31, no município de Caracaraí; Requerimento nº 084, de 
11/09/18, de autoria da Comissão Especial Externa criada nos termos da 
Resolução nº 032/15, para prorrogação de prazo de funcionamento por igual 
período; Requerimento nº 085, de 11/09/18, de autoria da Comissão Especial 
Externa criada nos termos da Resolução nº 003/18, requerendo prorrogação de 
prazo de funcionamento por igual período; Requerimento nº 086, de 11/09/18, 
de autoria da Comissão Especial Interna criada nos termos da Resolução nº 
005/18, requerendo prorrogação de prazo de funcionamento por igual período; 
Requerimento nº 087, de 11/09/18, de autoria da Comissão Especial Interna 
criada nos termos da Resolução nº 005/18, requerendo prorrogação de prazo de 
funcionamento por igual período; Requerimento nº 088, de autoria do Deputado 
Chico Mozart, requerendo a retirada de tramitação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 049/17, de sua autoria, que “concede a Comenda Orgulho de 
Roraima a William Jorge Neves e dá outras providências”; Comunicado s/nº, 
de 20/09/18, de autoria do Deputado Oleno Matos, comunicando seu 
afastamento do território nacional no dia 20/09/18 do corrente ano; Memorando 
nº 089, de 12/09/18, de autoria do Deputado Mecias de Jesus, justificando sua 
ausência às sessões plenárias dos dias 4 e 11 de setembro do corrente ano; 
Memorando nº 060, de 13/09/18, de autoria do Deputado Chico Mozart, 
justificando sua ausência à sessão plenária do dia 11 de setembro do corrente 
ano; Memorando nº 020, de 17/09/18, de autoria do Deputado Zé Galeto, 
informando sua ausência à sessão plenária do dia 18 de setembro do corrente 
ano; Memorando nº 066, de 18/09/18, de autoria da Deputada Angela Portella, 
informando sua ausência à sessão plenária do dia 18 de setembro do corrente 
ano; Memorando nº 084, de 18/09/18, de autoria do Deputado Naldo da 
Loteria, informando sua ausência à sessão plenária do dia 18 de setembro do 
corrente ano; Memorando nº 091, de 18/09/18, de autoria do Deputado Gabriel 
Picanço, informando sua ausência à sessão plenária do dia 18 de setembro do 
corrente ano; Memorando nº 048, de 18/09/18, de autoria do Deputado Oleno 
Matos, justificando sua ausência às sessões plenárias dos dias 11 e 18 de 
setembro do corrente ano; Memorando nº 058, de 25/09/18, de autoria da 
Deputada Lenir Rodrigues, informando sua ausência à sessão plenária do dia 
25 de setembro do corrente ano; Memorando nº 050, de 25/09/18, de autoria do 
Deputado Oleno Matos, informando sua ausência à Sessão Plenária do dia 25 
de setembro do corrente ano; Memorando nº 081, de 27/09/18, de autoria do 
Deputado George Melo, justificando sua ausência à Sessão Plenária do dia 25 
de setembro do corrente ano; Memorando nº 087, de 02/10/18, de autoria do 
Deputado Naldo da Loteria, informando sua ausência na sessão plenária do dia 
2 de outubro do corrente ano; Memorando nº 096, de 02/10/18, de autoria do 
Deputado Mecias de Jesus, justificando sua ausência nos dias 18 e 25 de 
setembro do corrente ano; Memorando nº 068, de 02/10/18, de autoria da 
Deputada Angela Águida Portella, justificando sua ausência na sessão plenária 
nos dias 25 de setembro e 2 de outubro do corrente ano; Memorando nº 158, de 
25/09/18, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues, justificando sua ausência no 
dia 25 de setembro do corrente ano; Projeto de Resolução Legislativa nº 03/18, 
de 09/08/18, de autoria da Mesa Diretora, que “revoga a Resolução Legislativa 
nº 002/18, de 21 de gosto de 2018”. DIVERSO: Ofício nº 299, de 19/09/18, da 
CAIXA - Gerência Executiva e Negocial de Governo Boa Vista-RR, 
notificando crédito de recursos financeiros sob bloqueio, em 14/09/18, no valor 
de R$ 1.462.776,86 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil, setecentos 
e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos). GRANDE EXPEDIENTE: O 
Senhor Deputado Gabriel Picanço iniciou agradecendo a Deus e ao povo de 
Roraima sua vitória, a do Deputado Mecias de Jesus ao cargo de senador e as 
dos demais pares. Ao mesmo tempo, lamentou a derrota de outros deputados da 
Casa. Finalizando, desejou aos novos deputados eleitos sucesso na jornada e 
que juntos possam desenvolver um excelente trabalho em prol do Estado de 
Roraima. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente anunciou, para a pauta da 
Ordem do Dia, a discussão e votação, em turno único, das seguintes 
proposições: Mensagem Governamental nº 043/18, de veto parcial ao Projeto 
de Lei nº 163/16, que “denomina a Vicinal São Silvestre como Rodovia 
Estadual Raimundo Pinheiro e dá outras providências”;  Mensagem 
Governamental nº 044/18, de veto parcial ao Projeto de Lei nº 049/17, que 
“dispõe sobre a atribuição da denominação de roraimenses aos nascidos no 
extinto território do Rio Branco e dá outras providências”; Mensagem 
Governamental nº 045/18, de veto parcial ao Projeto de Lei nº 051/17, que 
“dispõe sobre instalação de brinquedos para pessoas com deficiência em locais 
públicos”; Mensagem Governamental nº 046/18, de veto parcial ao Projeto de 
Lei Complementar nº 093/16, que “autoriza a inclusão de intérprete de língua 
brasileira de sinais (LIBRA) nos órgãos e entidades da administração direta e 
indireta e nas empresas concessionárias de serviços públicos”; Mensagem 
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de veto parcial ao Projeto de Lei nº 094/17, que “torna obrigatório aos 
estabelecimentos de ensino o fornecimento de assentos adaptados à 
população obesa e dá outras providências”; Mensagem Governamental nº 
057/18, de veto parcial ao Projeto de Lei nº 100/17, que “garante aos alunos 
deficientes físicos matriculados nas instituições públicas e privadas de 
ensino do Estado de Roraima o acompanhamento por auxiliares da vida 
escolar e dá outras providências”; Mensagem Governamental nº 058/18, de 
veto parcial ao Projeto de Lei nº 136/17, que “dispõe sobre a obrigatoriedade 
da realização de exame ecocardiograma pediátrico nos recém-nascidos com 
Síndrome de Down no Estado de Roraima e dá outras providências”; 
Mensagem Governamental nº 059/18, de veto parcial ao Projeto de Lei nº 
138/17, que “dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) para pessoas portadoras de doenças graves e 
dá outras providências”; Projeto de Lei nº 035/17, apenso ao Projeto de Lei 
nº 166/17, que “institui o Dia do Agricultor Familiar e a Semana Estadual 
da Agricultura Familiar no Estado de Roraima e dá outras providências”, de 
autoria do Deputado Brito Bezerra; Projeto de Lei nº 092/17, que “dispõe 
sobre a obrigatoriedade das empresas em fornecer gratuitamente 
Equipamento de Proteção Individual - EPI para agricultor familiar ou 
trabalhador rural que esteja constantemente exposto a produtos perigosos”, 
de autoria da Deputada Aurelina Medeiros; Projeto de Lei nº 140/17, que 
“dispõe sobre a isenção da taxa de inscrição em concursos públicos e 
vestibulares nas instituições de ensino, no âmbito do Estado de Roraima, e 
dá outras providências”, de autoria do Deputado Izaías Maia; Projeto de 
Decreto Legislativo nº 001/18, apenso ao Projeto de Decreto Legislativo nº 
014/18, que “institui e inclui no Calendário Oficial do Estado de Roraima o 
Dia Estadual de Conscientização e Atenção aos Pacientes com Lúpus 
Eritematoso Sistêmico-LES’ e dá outras providências”, de autoria da 
Deputada Lenir Rodrigues; Projeto de Decreto Legislativo nº 006/18, que 
“concede a Comenda Orgulho de Roraima às pessoas que indica e dá outras 
providências”, de autoria do Deputado Jorge Everton; 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; Projeto de Decreto Legislativo nº 006/18, que “concede a 
Comenda Orgulho de Roraima às pessoas que indica e dá outras 
providências”, de autoria do Deputado Jorge Everton; Projeto de Decreto 
Legislativo nº 058/17, que “declara de utilidade pública a Associação dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais em Regime Familiar do PA Nova 
Amazônia I –ASSTRF-PANA e dá outras providências”, de autoria da 
Deputada Lenir Rodrigues; e Projeto de Decreto Legislativo nº 075/17, que 
“concede a Comenda Orgulho de Roraima às pessoas que indica e dá outras 
providências”, de autoria do Deputado Gabriel Picanço. Em seguida, o 
Senhor Presidente informou que, por falta de quórum regimental para 
deliberação das matérias, a pauta da Ordem do Dia foi transferida para a 
próxima Sessão. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: A Senhora Deputada 
Lenir Rodrigues registrou, com pesar, o falecimento da Senhora Gilda 
Hupsel, professora de natação do Estado, ressaltando sua importância para 
revelação de grandes atletas em Roraima. E, não havendo mais nada a 
tratar, às dez horas e vinte e cinco minutos, o Senhor Presidente encerrou a 
Sessão e convocou outra para o dia 11 de outubro, à hora regimental. 
Registraram a presença no painel os Senhores Deputados: Angela A. 
Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Mozart, Coronel 
Chagas, Gabriel Picanço, George Melo, Jalser Renier, Jânio Xingú, 
Joaquim Ruiz, Lenir Rodrigues, Odilon Filho, Soldado Sampaio, Zé 
Galeto e Zé Reinaldo. Estiveram presentes durante a verificação de 
quórum para a Ordem do Dia os Senhores Deputados: Aurelina Medeiros, 
Chico Mozart, Coronel Chagas, Gabriel Picanço, Jalser Renier, Lenir 
Rodrigues, Odilon Filho, Zé Galeto e Zé Reinaldo,

TERMO DE NÃO REALIZAÇÃO DA SEGUNDA MILÉSIMA 
SEPTINGENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
QUINQUAGÉSIMO SEXTO PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA 
LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA
Às nove horas e quarenta e oito minutos do dia onze de outubro de dois 
mil e dezoito, no Plenário desta Casa Legislativa, o Senhor Presidente 
em exercício, Deputado Chico Mozart, convidou o Senhor Deputado 
Evangelista Siqueira para atuar como Primeiro-Secretário ad hoc, ao qual 
solicitou proceder à verificação de quórum para o início da Sessão, sendo 
informado não haver. Em seguida, o Senhor Presidente suspendeu a abertura 
dos trabalhos pelo tempo regimental de dez minutos. Após o tempo estipulado 
e por falta de quórum regimental, às nove horas e cinquenta e oito minutos, 
o Senhor Presidente transferiu a Sessão para o próximo dia 16 de outubro, 
à hora regimental. Registraram presença no painel os Senhores Deputados: 
Brito Bezerra, Chico Mozart, Coronel Chagas, Evangelista Siqueira, 
George Melo, Odilon Filho, Zé Reinaldo.

ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA SEPTINGENTÉSIMA DÉCIMA 
QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUINQUAGÉSIMO SEXTO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
Às nove horas do dia dez de outubro de dois mil e dezoito, no Plenário desta 
Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima septingentésima décima 
quinta Sessão Ordinária do quinquagésimo sexto 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, Deputado Jalser Renier, declarou aberta 
a Sessão e convidou a Senhora Deputada Lenir Rodrigues para atuar como 
Segunda-Secretária ad hoc, a qual solicitou proceder à leitura da Sessão 
anterior, que foi lida e aprovada na íntegra. Continuando, solicitou ao 
Senhor Primeiro-Secretário, Deputado Chico Mozart, a leitura do 
Expediente. RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: Memorando nº 162, de 
01/10/18, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues, informando sua ausência 
à sessão plenária do dia 02 de outubro do corrente ano; Memorando nº 042, 
de 09/10/18, de autoria do Deputado Izaías Maia, informando sua ausência 
às sessões plenárias dos dias 09, 10 e 11 de outubro do corrente ano; 
Memorando nº 051, de 09/10/18, de autoria do Deputado Oleno Matos, 
informando sua ausência à sessão plenária do dia 09 de outubro do corrente 
ano. DIVERSOS: Ofício nº 306, de 26/09/18, da CAIXA - Gerência 
Executiva e Negocial de Governo Boa Vista-RR, notificando crédito de 
recursos financeiros, sob bloqueio em 21/09/18, no valor de R$ 7.000.000,00 
(sete milhões de reais). GRANDE EXPEDIENTE: O Senhor Deputado 
Zé Reinaldo iniciou agradecendo aos deputados, servidores, profissionais 
da imprensa e amigos pela demonstração de carinho por seu retorno a esta 
Casa. Agradeceu, ainda, a presença de sua amiga Marilda, que veio da 
Paraíba para prestigiá-lo nesse momento. Continuando, o Senhor 
Parlamentar cobrou mais celeridade da Justiça Eleitoral em julgar os 
processos de cassação, enfatizando que nunca desistiu da batalha de realizar 
seu sonho em busca de justiça, por mais tardia que seja, pois, de acordo com 
o Deputado, Deus tarda, mas não falha. Finalizou agradecendo o apoio do 
Deputado Jalser Renier e de todos que, ao seu lado, esperaram e acreditaram 
nessa vitória e que o povo de Roraima pode contar com o seu apoio irrestrito 
até o término do seu mandato. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente 
anunciou para a pauta da Ordem do Dia a discussão e votação, em turno 
único, das seguintes proposições: Mensagem Governamental nº 043/18, de 
veto parcial ao Projeto de Lei nº 163/16, que “denomina a Vicinal São 
Silvestre como Rodovia Estadual Raimundo Pinheiro e dá outras 
providências”; Mensagem Governamental nº 044/18, de veto parcial ao 
Projeto de Lei nº 049/17, que “dispõe sobre a atribuição da denominação de 
roraimenses aos nascidos no extinto território do Rio Branco e dá outras 
providências”; Mensagem Governamental nº 045/18, de veto parcial ao 
Projeto de Lei nº 051/17, que “dispõe sobre instalação de brinquedos para 
pessoas com deficiência em locais públicos”; Mensagem Governamental nº 
046/18, de veto parcial ao Projeto de Lei Complementar nº 093/16, que 
“autoriza a inclusão de intérprete de Língua de Sinais (LIBRAS) nos órgãos 
e entidades da administração direta e indireta e nas empresas concessionárias 
de serviços públicos”; Mensagem Governamental nº 047/18, de veto parcial 
ao Projeto de Lei nº 086/17, que “garante aos alunos das instituições 
públicas e privadas de ensino do Estado de Roraima o acesso à água potável 
e filtrada e dá outras providências”; Mensagem Governamental nº 048/18, 
de veto parcial ao Projeto de Lei nº 061/17, que “dispões sobre a vacinação 
domiciliar das pessoas idosas e das pessoas com deficiência motora, 
multideficiência profunda com dificuldades de locomoção, doenças 
incapacitantes e degenerativas, com Síndrome de Down, pessoas com 
autismo e dá outras providências”; Mensagem Governamental nº 049/18, 
de veto parcial ao Projeto de Lei nº 093/16, que “determina procedimentos 
para a realização de cirurgia plástica reparadora de abdominoplastia e 
lipoaspiração pós-gastroplastia (bariátrica) pela rede estadual de saúde e dá 
outras providências”; Mensagem Governamental nº 050/18, de veto total ao 
Projeto de Lei nº 076/17, que “determina procedimentos para a realização 
de cirurgias plásticas reparadoras da mama pela rede estadual de saúde, nos 
casos de mutilação total ou parcial decorrente de utilização de técnica de 
tratamento de câncer, bem como cirurgias de mamoplastia redutora, em 
casos de seios excessivamente grandes, e dá outras providências”; 
Mensagem Governamental nº 053/18, de veto total ao Projeto de Lei nº 
004/18, que “altera dispositivos da Lei Complementar nº 008, de 30 de 
dezembro de 1994, que dispõe sobre a carreira do Fisco Estadual e dá outras 
providências”; Mensagem Governamental nº 054/18, de veto parcial ao 
Projeto de Lei nº 043/17, que “dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 
o exercício de 2019 e dá outras providências”; Mensagem Governamental 
nº 055/18, de veto parcial ao Projeto de Lei nº 150/17, que “autoriza a 
criação de salas de apoio à amamentação em órgãos públicos do Estado de 
Roraima e dá outras providências”; Mensagem Governamental nº 056/18, 


