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ATOS ADMINISTRATIVOS
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

E R R A T A
 RETIFICAMOS na seção ATOS ADMINISTRATIVOS, 
publicada no Diário da Assembleia, Edição nº1851 de 08/07/2014, 
referente à Resolução 229/2014/DGP de 04/07/2014. Onde se Lê: “Art. 
1º EXONERAR a partir de 01/07/2014, ROBERT GIL RODRIGUES 
ALMEIDA, do Cargo em Comissão de Chefe do Núcleo de Registro, 
integrante do Quadro de Pessoal, de conformidade com o que dispõe a 
Resolução nº 009/2011, de 22 de Julho de 2011, publicado no Diário da ALE 
nº 1150 de 26/07/2011, Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos financeiros retroativos de 31/03/2014”, Leia-se “Art. 
1º EXONERAR, ROBERT GIL RODRIGUES ALMEIDA, do Cargo em 
Comissão de Chefe do Núcleo de Registro, integrante do Quadro de Pessoal, 
de conformidade com o que dispõe a Resolução nº 009/2011, de 22 de Julho 
de 2011, publicado no Diário da ALE nº 1150 de 26/07/2011, Art. 2º Esta 
Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos 
de 31/03/2014”.

Palácio Antônio Martins, 10 de julho de 2014.
BENVINDA THOMÉ AVELINO

 Diretora de Gestão de Pessoas

RESOLUÇÕES DE AFASTAMENTOS

R E S O L U Ç Ã O Nº 441/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com 
a Resolução 008/09.

Atos Administrativos
Errata à Resolução nº 229/2014 - DGP
Resoluções de Afastamentos nº 441 a 444/2014
Atos Legislativos
Requerimento nº 060/2014
Ata da 2326ª Sessão Ordinária - Sucinta
Ata da 2318ª Sessão Ordinária - Íntegra
Ata de Reunião da Comissão Especial Interna - 
Resolução nº 055/2013
Ata de Reunião da Comissão Especial Externa - 
Resolução nº 025/2014
Ata de Reunião da Comissão Especial Externa 
- Resolução nº 024/2014
Ata de Reunião da Comissão Especial Externa 
- Resolução nº 030/2014
Atas de Reuniões Conjuntas das Comissões Permanentes
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As matérias publicadas no Diário Oficial da Assembleia Legislativa 
deverão ser entregues à Gerência de Documentação Geral através 
de meio magnético, em formato .doc, com cópia do documento, de 
segunda a sexta-feira até às 15:30h

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

ELÂNDIA GOMES ARAÚJO
Gerente de Documentação Geral

CHRISTIAN DELLA PACE FERREIRA
Diagramação

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento do Excelentíssimo Senhor 
Deputado JALSER RENIER PADILHA para viajar com destino a cidade 
de Brasília-DF e São PAULO - SP, no período de 09.07 a 12.07.2014, com 
a finalidade de tratar de assuntos inerentes às suas atividades parlamentares, 
a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 08 de junho de 2014
Deputada FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente 
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 442/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com 
a Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento da servidora SIMONE DE SOUSA 
SILVA, Matrícula 010154 para viajar com destino ao município de Uiramutã, 
no período de 08.07 a 10.07.2014, com a finalidade de prestar apoio a Câmara 
Municipal daquele Município, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 08 de julho de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 443/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com 
a Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento da servidora MARLENE LIRA 
DOS SANTOS, Matrícula 010015 para viajar com destino a cidade de 
Manaus-AM, no período de 08.07 a 17.07.2014, com a finalidade de participar 
de assuntos inerentes às suas atividades funcionais, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 08 de julho de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 444/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com 
a Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento das servidoras KAREN SHEILA 
ROCHA SILVA, Matrícula 010134 e VÂNIA PEREIRA DE OLIVEIRA 
Matrícula 010144 para viajarem com destino a cidade de Manaus-AM, no 
período de 10.07 a 19.07.2014, com a finalidade de tratarem de assuntos 
inerentes às suas atividades funcionais, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 10 de julho de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário
Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO

3º Secretário

ATOS LEGISLATIVOS
REQUERIMENTOS

REQUERIMENTO Nº 060/2014
Excelentíssimo Senhor
Deputado CHICO GUERRA
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
Senhor Presidente,
Os Deputados que a este subscrevem, de conformidade com o art. 192, inciso 
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I, alínea “a”, c/c inciso XIII e XVII do art. 196, inciso IV do art. 198 e §§1º 
e 6º do art. 236, todos do Regimento Interno, requer de Vossa Excelência, 
DESTAQUE para votação nas Emendas apresentadas ao art. 29 do PLC 
010/14, Que dispõe sobre o quadro de pessoal do Judiciário bem como da 
Emenda de Plenário, apresentada na ultima sessão, visto que a mesma não 
foi analisada pela Comissão competente e necessitando de compatibilidade 
financeira com a matéria constante da proposição legislativa.

Sala das Sessões, 08 de julho de 2014.
Gabriel Picanço

Deputado Estadual
Joaquim Ruiz

Deputado Estadual

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA
ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA TRECENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA 
SESSÃO ORDINÁRIA DO QUADRAGÉSIMO SÉTIMO PERÍODO 
LEGISLATIVO DA SEXTA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA.
Às nove horas do dia oito de julho de dois mil e quatorze, no Plenário desta 
Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima trecentésima vigésima sexta 
Sessão Ordinária do quadragésimo sétimo período Legislativo da sexta 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Havendo 
quórum regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
o Senhor Presidente em exercício, Deputado Chicão da Silveira, declarou 
aberta a Sessão e convidou o Senhor Deputado Brito Bezerra para atuar 
como Segundo Secretário ad hoc. Em seguida, solicitou ao Senhor Segundo 
Secretário proceder à leitura da Ata da Sessão anterior, a qual foi lida e 
aprovada na íntegra. Prosseguindo, solicitou ao Senhor Primeiro Secretário, 
Deputado Remídio Monai, proceder à leitura do Expediente. RECEBIDO 
DOS DEPUTADOS: Memo nº 026/14, de 03/07/14, do Deputado Rodrigo 
Jucá, justificando sua ausência na sessão plenária no dia 26/06/14. Memo nº 
026/14, de 03/07/14, do Deputado Jean Frank, justificando sua ausência nas 
sessões plenárias nos dias 01, 02, 03 de julho do corrente ano. Memo nº 
020/14, de 03/07/14, do Deputado Ionilson Sampaio, justificando sua ausência 
na sessão plenária do dia 03/07/14. Ofício nº 004/14, de 03/07/14, do 
Deputado Naldo da Loteria, justificando sua ausência na sessão plenária do 
dia 03/07/14. Ofício nº 014/14, de 03/07/14, do Deputado Marcelo Cabral, 
justificando sua ausência na sessão plenária do dia 03/07/14. RECEBIDO 
DO PODER EXECUTIVO - Ofício nº 112/14, de 07/07/14, do Governador 
do Estado de Roraima, solicitando a restituição ao Poder Executivo da 
Mensagem Governamental nº 030 do dia 15/05/14. Ofício nº 113/14, de 
07/07/14, do Governador do Estado de Roraima, solicitando tornar sem efeito 
o Ofício nº 112/14, referente a restituição ao Poder Executivo da Mensagem 
Governamental nº 030 do dia 15/05/14. Ofício nº 1765/14, de 07/07/14, do 
Secretário da Casa Civil, encaminhando Nota Técnica/CGOP/SEPLAN nº 
013/14, concernente ao Projeto de Lei enviado pela Mensagem Governamental 
n° 050. GRANDE EXPEDIENTE: O Senhor Deputado Jânio Xingú deu 
boas-vindas a todos e disse ter tomado a decisão de colocar em pauta a PEC 
004, decisão que teria sido informada, ao Senhor Governador. Disse não 
haver mais necessidade de protelar essa votação, considerando os esforços 
das pessoas interessadas, que estariam cansadas de vir a esta Casa, pagando 
transporte e deixando os filhos sozinhos em casa. Prosseguindo, solicitou ao 
Senhor Presidente que convocasse os Deputados que se encontravam na sala 
VIP para se deslocarem ao Plenário, votar a matéria e acabar com esse 
imbróglio. Pediu às pessoas presentes que anotassem o nome dos 
parlamentares que se retiram do Plenário quando se começou a falar na 
votação da PEC. Concluindo, informou não estar negociando com o Governo 
como afirmam alguns Deputados, pois não negocia pessoas e está decidido 
a votar favoravelmente à PEC. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente, 
Deputado, Chico Guerra, anunciou para a pauta da Ordem do Dia: Discussão 
e votação, em turno único do Requerimento nº 058/14 que requer a 
convocação do Senhor Ozéas Costa Colares Junior, Auditor Fiscal de Tributos 
Estaduais, para prestar esclarecimentos sobre o convênio ICMS 143, de 17 
de dezembro de 2012, que “Autoriza o Estado de Roraima a conceder redução 
de base de cálculo nas operações com mercadorias e bens destinados à 
construção de subestações e linhas de transmissão de energia elétrica em alta 
tensão, localizadas no território; Requerimento nº 059, que requer a 
convocação do Senhor Secretário da Fazenda para prestar esclarecimentos 
sobre o convênio ICMS 143, de 17 de dezembro de 2012, que “autoriza o 
Estado de Roraima a conceder redução de base de cálculo nas operações 
com mercadorias e bens destinados à construção de subestações e linhas de 
transmissão de energia elétrica em alta tensão, localizadas no território; 
Requerimento nº 060/14 que requer destaque para votação nas emendas ao 
art. 29 do Projeto de Lei Complementar nº 010/14, que dispõe sobre o quadro 
de pessoal do Judiciário. do Projeto de Lei nº 033/14, que “Altera dispositivo 

da Lei nº 390, de 14 de agosto de 2003, que dispõe sobre a Remuneração e 
Participação nos Conselhos de Deliberação Coletiva da Administração Direta, 
Autárquica e Fundacional do Estado de Roraima”, de autoria governamental; 
Projeto de Lei nº 031/14, que “Dispõe sobre a criação do Fundo Estadual da 
Cultura, instrumento de financiamento das políticas públicas de cultura de 
Roraima, de natureza contábil e especial e dá outras providências”, de autoria 
governamental; Projeto de Lei nº 035/14, que “Altera Dispositivos e anexos 
da Lei nº 153, de 01 de outubro de 1996, suas alterações e dá outras 
providências”, de autoria do Ministério Público. Projeto de Lei Complementar 
nº 010/14, que “Dispõe sobre a organização do quadro de pessoal e do plano 
de carreira dos servidores do Poder Judiciário, revoga leis e dá outras 
providências”, de autoria do Tribunal de Justiça; Substitutivo à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 004/14, que “Acresce dispositivos normativos ao 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT da Constituição 
do Estado de Roraima”; Proposta de Emenda à Constituição nº 008/13, que 
“acresce o Art. 27-A e §§ 1º e 2º ao texto da Constituição do Estado de 
Roraima” sobre carga horária de trabalho ao acompanhante de pessoas com 
necessidades especiais ou idosos, de autoria do Deputado Chico Guerra e 
vários Deputados. Em seguida, o Senhor Presidente suspendeu a Sessão pelo 
tempo necessário para que as comissões pudessem emitir Parecer às referidas 
matérias. Após o tempo estipulado, o Senhor Presidente reabriu a Sessão 
solicitando ao Senhor Primeiro Secretário proceder à leitura dos 
requerimentos nº 058/14 e 059/14. Colocado em discussão e votação em 
bloco, sendo aprovados. Após, solicitou ao Senhor Primeiro Secretário 
proceder à leitura de Requerimento nº 060/14, colocado em discussão e 
votação nominal, sendo aprovado. Continuando, o Senhor Presidente solicitou 
ao Senhor Primeiro Secretário que procedesse a leitura das emendas ao art. 
29. Colocadas em discussão e votação, sendo rejeitadas e mantido o texto 
original. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto 
de Lei Complementar nº 010/14, sendo aprovado em primeiro turno com 
emendas. Dando continuidade à Ordem do Dia, o Senhor Presidente solicitou 
ao Senhor Primeiro Secretário que procedesse à verificação de quórum 
qualificado para a votação do Substitutivo à Proposta de Emenda 
Constitucional nº 004/14 e que fizesse o registro dos Senhores Deputados 
presentes em Plenário. O Senhor Primeiro Secretário informou ao Senhor 
Presidente que havia dezesseis Deputados em Plenário, sendo: Aurelina 
Medeiros, Brito Bezerra, Chico Guerra, Coronel Chagas, Erci de Moraes, 
Flamarion Portela, Gabriel Picanço, George Melo, Ionilson Sampaio, 
Jalser Renier, Jânio Xingu, Jean Frank, Joaquim Ruiz, Marcelo Cabral, 
Soldado Sampaio e Zé Reinaldo Continuando, o Senhor Presidente solicitou 
ao Senhor Primeiro Secretário que fizesse a leitura do Substitutivo à Proposta 
de Emenda Constitucional nº 004/14 e seu parecer. Em seguida, o Senhor 
Presidente colocou em discussão a matéria. Prosseguindo, o Senhor Deputado 
Jalser Renier, através de Requerimento solicitou adiamento de votação, sendo 
acatado pelo Senhor Presidente, ficando a matéria transferida para a pauta 
da Ordem do Dia da próxima Sessão, como também às demais matérias 
constantes da pauta. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Senhor Deputado 
Joaquim Ruiz solicitou ao Senhor Presidente informações referente ao dia 
em que entrará na pauta de votação o projeto de interesse dos engenheiros. 
O Senhor Deputado Zé Reinaldo convidou todos os membros da Comissão 
de Terras para participar de uma reunião que acontecerá na quinta-feira, dia 
onze, pela manhã, na sala de reuniões deste Poder. E, não havendo mais nada 
a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão, convocando outra 
para o dia 10 de julho, à hora regimental. Registraram presença, na Sessão, 
os Senhores Deputados: Angela Portella, Aurelina Medeiros, Brito 
Bezerra, Chicão da Silveira, Chico Guerra, Coronel Chagas, Dhiego 
Coelho, Erci de Moraes, Flamarion Portela, Gabriel Picanço, George 
Melo, Ionilson Sampaio, Jalser Renier, Jânio Xingú, Jean Frank, Joaquin 
Ruiz, Marcelo Cabral, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Remídio 
Monai, Soldado Sampaio e Zé Reinaldo.
Aprovada em: 10/07/2014

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2318ª SESSÃO, EM 17 DE JUNHO DE 2014.

47º PERÍODO LEGISLATIVO DA 6ª LEGISLATURA.
=   ORDINÁRIA   =

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS
(Em exercício).

 Às nove horas do dia dezessete de junho de dois mil e quatorze, 
no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima trecentésima 
décima oitava Sessão Ordinária do quadragésimo sétimo período legislativo 
da sexta legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Convido o Senhor 
Deputado Naldo da Loteria para atuar como Primeiro Secretário.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário proceder à verificação de 
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quórum.
 O Senhor Primeiro Secretário (Naldo da Loteria) – Senhor 
Presidente, há quórum regimental.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus em nome do povo roraimense, declaro 
aberta a Sessão.
 Solicito ao Senhor Segundo Secretário proceder à leitura da Ata 
da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo Secretário (Remídio Monai) – (Lida a Ata).
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Coloco em discussão 
a Ata da sessão anterior.
 Não havendo 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.
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS:
 Memo n°026/14, de 12/06/14, da Deputada Ângela Águida 
Portella, justificando sua ausência à Sessão Plenária do dia 12/06/14.
 RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO:
 Mensagem Governamental nº047/14, de 11/04/14, do Governador 
do Estado de Roraima, comunicando o veto ao Projeto de Lei nº 024/14, que 
Institui o Programa de Regionalização da Merenda Escolar – PREME, no 
Estado de Roraima, e dá outras providências.
 DIVERSOS:
 Ofício nº 1.643/14, de 09/06/14, da Secretaria de Estado da Saúde, 
encaminhado os relatórios de gestão anual dos anos de 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013 e do 1º quadrimestre do ano de 2014.
 Comunicados nº AL085636/14, nº AL085637/14, nº AL085638/14, 
nº AL085639/14, de 04/06/2014, do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação, informando liberação de recursos financeiros destinados à 
Associação de Pais e Mestres, Caixa Escolar e Secretaria de Educação Cultura 
e Desportos.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Gostaria de registrar 
a presença e dar as boas-vindas nesta Casa, aos Pastores Eliezer Tavares 
dos Santos, Presidente do Conselho Representativo no Estado de Roraima 
da Sociedade Bíblica do Brasil; Divan Silveira Guimarães Sousa, vice-
presidente; Doutor Aurino José da Silva, também vice-presidente, Sebastião 
Pinto Nascimento, representante da Ordem dos Ministros Evangélicos 
do Brasil e do Exterior; Apostolo Elton Queiros de Souza, Presidente da 
Ordem dos Ministros Evangélicos de Roraima e Manoel Neves, Vereador 
do Município de Boa Vista. Sejam bem-vindos a esta Casa. Fiquem de certos 
que é uma satisfação e uma honra à Assembleia recebê-los.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à chamada 
dos oradores inscritos para Grande Expediente, 
 O Senhor Primeiro Secretário (Naldo da Loteria) – Procede à 
chamada.
 O Senhor Deputado Remídio Monai – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, amigos da imprensa, senhoras e senhores, 
quero em nome do Pastor Elton, dar as boas-vindas à Sociedade Bíblica do 
Brasil e dizer que é um prazer e uma honra tê-los aqui, na nossa Casa.
 Não quero ser repetitivo, mas infelizmente eu tenho que falar 
sobre o mesmo assunto, sobre a ANTT, do governo federal, que foi contra 
o Ministério Público, a Justiça Federal, o Congresso Nacional que aprovou, 
através da Medida Provisória 638, uma nova regulamentação para o sistema 
de transporte de passageiros no País. Na qual as empresas de transporte 
de passageiros vão poder trabalhar o mesmo sistema que trabalha as 
companhias aéreas. As empresas se cadastram na ANTT e, se enquadrando 
na regulamentação podem colocar quantas empresas quiserem para operar. 
A medida provisória foi aprovada pelo Congresso Nacional e agora está à 
disposição da Presidente Dilma para que ela possa sancionar ou vetar até 
o dia 20. Paralelamente a isso, depois de uma luta de mais de quinze anos 
para quebrar esse monopólio que existe no trecho, Boa Vista/Manaus, mais 
uma vez a Justiça Federal, ouvindo o Ministério Público e a AGU, deu uma 
decisão onde a AMATUR pode operar a linha Boa Vista/Manaus como 
linha regular. Essa decisão saiu dia 11. Nós nos encarregamos de informar 
a ANTT sobre essa decisão na sexta-feira, dia 13. A ANTT ficou ciente da 
decisão da Justiça Federal na sexta-feira dia 13 e, para nossa surpresa hoje 
de madrugada apareceu a fiscalização da ANTT de Brasília e apreendeu os 
ônibus novamente. Estão aqui as multas e apreensões dos ônibus, mesmo a 
ANTT sabendo na sexta feira da decisão judicial, ou seja, mesmo a ANTT 
sendo notificada oficialmente pela justiça federal, hoje amanhece a ANTT e 
misteriosamente apreende os ônibus.
 É lamentável que essa situação ocorra em Roraima, porque não 

é só um monopólio, é um cartel que existe no País, e as grandes empresas 
não vêm para Roraima porque essa área aqui foi loteada para a empresa que 
está aí. E como não há interesse das grandes empresas de vir para cá, as 
pequenas empresas de Roraima, vendo essa necessidade da população de ter 
uma alternativa, uma opção, financiaram a compra de ônibus e começaram 
a operar. E a ANTT, lamentavelmente uma agência reguladora que deveria 
defender o cidadão, para justamente evitar que cartéis acontecessem, que 
monopólios acontecessem, insiste em ir contra tudo e contra todos, parece 
até que os funcionários da ANTT não sabem mais qual é a união que eles 
defendem, se é a Federal, ou a Cascavel. Parece que eles não são funcionários 
do governo federal. Estão achando que são funcionários da empresa União 
Cascavel, mesmo depois da decisão judicial.
 Então, meus amigos, vejam que isso não é problema das empresas, 
é um problema que atinge a população de Roraima. Se não houvesse essa 
insegurança que existe hoje, as pequenas empresas de Roraima já estariam 
com ônibus leito funcionando daqui para Manaus, as pessoas poderiam pegar 
um ônibus com apenas 24, 25 lugares, com camas para as pessoas deitarem 
aqui e acordar em Manaus. As pequenas empresas de Roraima poderiam 
estar investindo numa sala vip, com conforto para a população. Mas hoje a 
ANTT consegue uma liminar e amanhã não se sabe se essa liminar vai estar 
de pé, por quê? Porque o monopólio tem o poder de contratar os melhores 
advogados deste País, chegar lá em Brasília e recorrer para que essa liminar 
não esteja mais funcionando. Então, como é que as empresas vão investir? 
 É isso que o monopólio quer. Gerar insegurança para que eles 
possam continuar com os piores serviços e cobrando os preços que assim 
eles desejarem. O nosso advogado está nesse momento lá na Justiça Federal 
para tentar, por desobediência, conseguir uma decisão judicial para mandar 
prender essa fiscalização que está aí hoje.
 Conseguimos recentemente que o Senador Romero Jucá entrasse 
nessa briga conosco. O Senador Romero Jjucá foi ao Congresso e conseguiu 
através de Medida Provisória incluir esse pedido para que regulamentasse 
de uma forma que flexibilizasse o sistema de transporte e quebrasse esse 
monopólio. Então, o Congresso já fez a parte dele, aprovando. O Deputado 
Federal Luciano Castro defendeu a Medida na Câmara também, mas a ANTT 
está vendo que é a última chance deles provarem e justificarem para quem 
de alguma forma está pagando eles para fazer isso, porque não é possível.
 É lamentável que talvez a ANTT esteja aqui hoje para prestar, 
pela última vez, o serviço sujo, porque uma hora tem uma decisão judicial, 
que eles podem não querer cumprir hoje, mas amanhã vão ter que cumprir. 
E oxalá se a Presidente Dilma sancionar essa decisão do Congresso, pois 
nós teremos uma flexibilização para que não só uma ou duas, mas que várias 
empresas possam operar, porque a população do Estado de Roraima carece 
disso.
 Então, de forma desesperada eles viram que a decisão foi aprovada 
no dia 11, ontem foram comunicados, mas hoje tiveram que amanhecer aqui 
para cumprir a determinação dos patrões deles. E repito, lamento que eles 
estejam confundindo com quem eles trabalham, porque não é para a União 
Cascavel que os funcionários da ANTT trabalham, e sim para União Federal, 
mas infelizmente parece que eles não estão levando isso à risca.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Gabriel Picanço – 
Deputado Remídio, quero me juntar a Vossa Excelência e também ser 
solidário ao vosso discurso, dizendo que muitos órgãos que o governo federal 
criou parecem que confundem as coisas. A ANTT, como o Senhor falou, 
parece que trabalha para defender os interesses da União Cascavel, mas não 
é isso, temos que defender o interesse do povo brasileiro e, principalmente, 
do povo de Roraima. É como o CMBio e o IBAMA, órgãos criados pelo 
governo federal, que hoje têm a audácia de demarcar sem o conhecimento 
do povo de Roraima, como foi dito naquela explanação do licenciamento 
ambiental do linhão que vem do Tucuruí para o Amazonas, onde criaram, 
dentro do estudo, a reserva dos índios Pirititis. Eu moro Deputado Remídio, 
há 34 anos neste Estado, morei na região demarcada no estudo ambiental 
e não conheço essa reserva dos índios pirititis. Então, parece que o CMBio 
tem mais poder do que o povo de um Estado. Os interesses do CMBio são 
maiores do que o interesse do povo de Roraima, e o IBAMA aqui defendendo.
 Então, quero repudiar essa decisão da ANTT e ser justo para 
com o povo do Estado de Roraima. Assim como quero repudiar também a 
previsão de reserva já demarcada dentro do estudo ambiental no Linhão que 
vem do Amazonas para Roraima, passando por dentro da reserva dos índios 
pirititi que não existe aqui no nosso Estado. Isso são interesses escusos de 
gente que não tem compromisso com este Estado. Obrigado.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Naldo da Loteria – 
Deputado, quero me solidarizar com o seu discurso, uma vez que essa empresa 
reguladora, ANTT, não representa os interesses dos Estados. É inadmissível 
que uma empresa como a União Cascavel, que faz transporte no Brasil todo 
não atenda o anseio da população, não cumpra as leis determinadas pelos 
Estados, como a gratuidade, como o que determina o Código de Defesa do 
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Consumidor, e mesmo assim, com seu poder econômico, consiga barrar outras 
empresas regionais, empresas que realmente empregam e geram empregos 
no nosso Estado, impedindo-as de se desenvolver. Eu acho isso lamentável 
e acredito que com certeza a justiça vai responder a ANTT da maneira que 
ela merece. Era isso, Deputado.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Rodrigo Jucá – Meu caro 
amigo Deputado Remídio, infelizmente Vossa Excelência volta a esta tribuna 
para tratar do mesmo assunto, um assunto extremamente desagradável. 
Quero, na verdade, mais uma vez me manifestar, colocando-me ao lado 
de Vossa Excelência, para dizer que nós estamos juntos nessa briga. Vossa 
Excelência em mim, e no Senador Romero Jucá, seus aliados. E eu tenho 
certeza que, como Vossa Excelência bem frisou, esse é um ato desesperado 
de quem sabe que não tem mais nada a fazer. O Congresso aprovou o 
fim do monopólio dessas concessões de transportes coletivos, terrestres e 
interestaduais. É a medida mais democrática a ser feita para um Estado como 
o nosso, hoje isolado, onde poucos têm a coragem e o entusiasmo de investir 
como Vossa Excelência tem e de fazer trabalho que o Senhor tem aqui há 
bastante tempo. Então, não é fácil, e quando a coisa parece que vai andar, 
ainda tem os espíritos de porco para atrapalhar e ficar fazendo confusão onde 
não deve. Sinceramente, não torço e não desejo mal a ninguém, mas nesse 
caso eu espero, honestamente, que essas pessoas sejam presas sim, porque 
estão usando o poder que a função confere a eles para ajudar, favorecer uma 
empresa privada e isso não é correto. 
 Por isso, eu espero sim que essas pessoas tenham um tratamento 
adequado e que a lei possa, porque no caso do descumprimento de uma 
ordem judicial a punição é a prisão, prendê-los.
 E para finalizar quero dizer que estamos sim do seu lado em 
qualquer decisão que seja tomada, auxiliando no que Vossa Excelência 
precisar. Conte conosco, estamos juntos com o Senhor. Obrigado.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Deputado 
Remídio, nós temos acompanhado essa luta sobre o monopólio do transporte 
interestadual no nosso estado. Quero aproveitar o seu discurso e fazer um 
apelo ao Ministério Público Federal, que defende o interesse público, para 
que interceda também junto à justiça, já que há uma decisão judicial para 
ser cumprida, a qual não se discute, se cumpri. E que o Ministério Público 
também tome uma decisão em relação à ANTT, porque é inadmissível que 
um órgão que defenda o interesse público dos que mais necessitam, até este 
momento não tenha tomado uma posição em relação a essa situação que a 
ANTT vem criando descaradamente contra o povo de Roraima.
 O Senhor Deputado Remídio Monai - continua. Eu quero aqui 
convidar os Deputados, e espero que a justiça suspenda esse absurdo de hoje, 
mas caso contrário, quero aqui convidar os Senhores Deputados, os que 
puderem ir lá hoje à noite, porque a promessa deles é de prender os ônibus 
novamente. Então, eu queria que alguns dos colegas aqui que pudessem, 
acompanhassem a fiscalização deles. Eles ameaçam os passageiros os quais 
não podem falar, quando vão falar, eles ameaçam de prendê-los. Chamam 
a Polícia Rodoviária e ela diz que vai mandar prender, ou seja, chamam 
a Polícia Rodoviária para prender os pré-postos da empresa, porque vão 
defender ou alegar algumas coisas referentes à situação da viagem.
 Então, eu gostaria que alguns dos colegas pudessem acompanhar, 
caso esse absurdo não seja suspendido pela justiça, porque as pessoas não 
têm para quem reclamar, os passageiros estão sendo humilhados e ameaçados 
e a imprensa noticia que “acabou o monopólio, que a justiça decidiu”. Aí o 
passageiro embarca feliz e quando chega ali na barreira, aparece um pessoal 
ameaçando que vai prender quem reclamar, porque eles têm que viajar na 
empresa fulana e não nessa.
 Então, eu gostaria que se os colegas se prontificassem em ir lá, 
para acompanhar a forma como são tratados os passageiros de Roraima, 
mas graças a Deus as pequenas empresas resistem porque os passageiros 
prestigiam, querem viajam nas pequenas empresas, querem viajar nas 
empresas daqui, porque senão, a ANTT já teria sufocado as empresas locais. 
Ela só não conseguiu sufocar, porque os passageiros prestigiam e não deixam 
de viajar nas pequenas empresas.
 Então, fica aqui o meu convite para que os Deputados possam 
hoje acompanhar essa fiscalização. Quero agradecer a imprensa que tem 
sido solidária, tem prestigiado e esclarecido da melhor forma possível essa 
situação, esse pesadelo que vive o setor de transporte com seus passageiros 
durante esse período todo. Muito obrigado.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Senhor Deputado, acho 
que a Comissão de Transporte desta Casa deveria acompanhar isso, pois é 
uma situação que aflige toda a sociedade. A não concorrência eleva o custo 
da passagem, dificultando ainda mais o transporte do cidadão roraimense 
que precisa se deslocar para o Estado do Amazonas. E outros Deputados que 
queiram acompanhar o trabalho da comissão de transporte, com certeza serão 
bem-vindos. 
 Está encerrado o Grande Expediente.

 Quero informar aos Senhores Deputados sobre as Resoluções nºs 
022/14, que “Cria a Comissão Especial Externa para analisar e dar parecer 
ao Projeto de Lei Complementar nº 010/14”; 023/14, que “Cria a Comissão 
Especial Externa para analisar e dar parecer ao Projeto de Lei Complementar 
nº 011/14”; 024/14, que “Cria a Comissão Especial Externa para analisar 
e dar Parecer ao Projeto de Lei nº 035/14”; 025/14, que “Cria a Comissão 
Especial Externa para, nos termos do artigo 269 do Regimento Interno, 
analisar a indicação do nome do Senhor Edgilson Dantas Santos, para exercer 
o cargo de Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de 
Roraima – DETRAN, nos termos do art. 33, inciso XVIII, da Constituição 
do Estado de Roraima”; 026/14, que “Cria a Comissão Especial Externa 
para, nos termos do artigo 269 do Regimento Interno, analisar a indicação 
do nome do Senhor Ramiro José Teixeira e Silva, para exercer o cargo de 
Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima – IPEM, 
nos termos do art. 33, inciso VXIII, da Constituição do Estado de Roraima; 
027/14 que “Cria a Comissão Especial Externa para, nos termos dos artigos 
269 do Regimento Interno, analisar a indicação do nome do Senhor Murilo 
Gomes Pereira, para exercer o cargo de Presidente da Agência de Fomento 
do Estado de Roraima – AFERR, nos termos do art. 33, inciso XVII, da 
Constituição do Estado de Roraima; 028/14, que “Cria a Comissão Especial 
Externa para, nos termos do artigo 269 do Regimento Interno, analisar a 
indicação do nome da Senhora Antônia Vieira Santos, para exercer o cargo 
de Reitora da Fundação Universidade Virtual de Roraima – UNIVIRR, nos 
termos do art. 33, inciso XVIII, da Constituição do Estado de Roraima; 
029/14 que “Cria a Comissão Especial Externa para, nos termos do artigo 
269 do Regimento Interno, analisar a indicação do nome do Senhor Carlos 
Vinícius Raposo Machado Costa, para exercer o cargo de Presidente do 
Instituto de Previdência do Estado de Roraima – IPER, nos termos do art. 
33, inciso XVIII, da Constituição do Estado de Roraima. 
 Informo ainda que atendendo ao Requerimento nº 052/14, 
aprovado anteriormente, transformo a Sessão Plenária em Comissão Geral 
para prestar homenagem à Sociedade Bíblica do Brasil pelos seus 66 anos 
de fundação. 
 Solicito ao Senhor Deputado Rodrigo Jucá e à Senhora Deputada 
Aurelina Medeiros que conduzam até a Mesa dos Trabalhos o Presidente do 
Conselho Representativo da Sociedade Bíblica no Estado de Roraima, Pr. 
Eliéser Tavares dos Santos. 
 Solicito ao Senhor Deputado Rodrigo Jucá, autor do 
Requerimento, para também fazer parte da Mesa dos Trabalhos. 
 Solicito aos Senhores Deputados Soldado Sampaio e Gabriel 
Picanço que conduzam à Mesa dos Trabalhos o Secretário do Diretório, 
representando o Vice-Presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade 
Bíblica, Senhor Gidevaldo da Luz Rocha.
 Solicito aos Senhores Deputados Flamarion Portela e Ionilson 
Sampaio que conduzam à Mesa dos Trabalhos o também Vice-Presidente 
do Conselho Deliberativo da Sociedade Bíblica no Estado de Roraima, Dr. 
Aurino José da Silva. 
 Solicito aos Senhores Deputados Erci de Morais e Jean Frank 
Padilha que conduzam à Mesa dos Trabalhos o representante da Ordem dos 
Ministros Evangélicos do Brasil, Pr. Sebastião Pinho do Nascimento.
 Solicito ao Senhor Deputado Jânio Xingú que conduza à Mesa 
dos Trabalhos o Presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos de Roraima, 
Apóstolo Elton Queiroz de Sousa.
 Solicito à Deputada Ângela Portella que conduza à Mesa dos 
Trabalhos o Vereador de Boa Vista, Pr. Manoel Neves de Macedo.
 Nesse momento fará uso da palavra o Senhor Deputado Rodrigo 
Jucá.
 O Senhor Deputado Rodrigo Jucá - Bom dia a todos os presentes. 
Eu quero saudar todos os meus colegas Deputados em nome do Presidente 
Coronel Chagas, saudar o Pr. Eliéser, Presidente do Conselho Deliberativo 
da Sociedade Bíblica em Roraima; o Pr. Divanzur; o Dr. Aurino; quero 
cumprimentar também os meus amigos aqui presentes, o Presidente da Ordem 
dos Ministros de Roraima, apóstolo Elton; o Representante da Ordem dos 
Ministros do Brasil e do exterior, Pr. Sebastião Pinho; e saudar, em nome 
do Pr. Sabá e todos os pastores que estão na plateia.
 Gostaria, inicialmente, de dizer o quanto me sinto honrado em ter 
recebido a confiança de todos vocês para poder conduzir esse reconhecimento 
tão importante à SBB nesta Casa. Eu tenho tido, durante o meu mandato, a 
felicidade e a honra de trabalhar lado a lado com a OMER e com a OMEB, 
auxiliando da maneira que posso o trabalho dessa organização e, por meio 
dessa organização, o trabalho de tantos pastores que no nosso Estado tem 
um papel tão importante.
 Também quero dizer o quanto fico feliz por essa oportunidade 
e confiança e aqui reconhecer e enaltecer o papel desta Casa na aprovação 
dessa Moção de Aplauso. Pois não estava aqui no dia em que essa Moção foi 
votada por cada um dos colegas dessa legislatura. Mas confiei a aprovação 
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dessa matéria nas mãos do nosso líder, Deputado Zé Reinaldo, que fez com 
que essa matéria fosse aprovada. E, em seu nome, quero agradecer a todos 
os Deputados que na semana passada aprovaram, por unanimidade, essa 
matéria, manifestando a sua satisfação de poder aprovar essa matéria tão 
digna e tão significativa, uma das mais importantes que esta Casa já aprovou. 
Então, isso me deixa muito feliz.
 Eu vou ler algumas informações reforçando a importância da 
SBB, cujo lema é “Dar a Bíblica à Pátria”. Foi fundada a Sociedade Bíblica 
do Brasil – SBB, em 10/06/48, na cidade do Rio de Janeiro. A entidade foi 
criada por um grupo de líderes cristãos que viram no Brasil um cenário 
favorável ao crescimento e distribuição da Bíblia.
 A SBB desenvolve um trabalho aos mais necessitados, utilizando 
a Bíblica como instrumento de transformação espiritual e social. E além 
de traduzir, a instituição também é responsável por produzir e distribuir a 
Bíblia por todo o País, disseminando valores éticos capazes de auxiliar na 
construção de uma sociedade mais justa, pacífica e harmônica.
  No campo da ação social, a SBB desenvolve diversos programas 
sociais. Em 1962 foi inaugurado o barco Luz da Amazônia que presta até os 
dias atuais assistência espiritual e social aos ribeirinhos e atende diferentes 
segmentos da população como estudantes, índios, presidiários, enfermos e 
deficientes visuais. 
 Promover a difusão da Bíblia e sua mensagem como instrumento 
de transformação e desenvolvimento integral do ser humano é a missão da 
SBB que desde a sua fundação até hoje, já distribuiu mais de cem milhões 
de exemplares da bíblia e do novo testamento.
 A SBB é uma entidade nacional e faz parte das Sociedades 
Bíblicas Unidas, uma aliança mundial criada com o objetivo de facilitar o 
processo de produção, distribuição da Bíblia Sagrada por meio de estratégia 
de cooperação mútua. Hoje, mais de cem países em diversos continentes 
dispõem do serviço utilizado pela SBB tanto na área de impressão, como na 
área de diagramação.
 Entre as línguas que a SBB já publicou escritura estão o árabe, 
o espanhol, o francês, o guarani, o hebraico, o inglês, o orubá, o latim, 
o português, dentre outros. Essa é uma entidade mundial, muito bem 
representada no Estado de Roraima e que vem fazendo o papel fundamental 
de levar a fé, a esperança e a união entre as pessoas por meio da Bíblia.
 Quero encerrar dizendo o quanto fico feliz e honrado por fazer 
parte deste momento junto com os meus colegas da Assembleia. Muito 
obrigado.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) - Nesse momento 
passo a palavra ao Pr. Eliéser Tavares dos Santos, Presidente do Conselho 
Representativo do Estado de Roraima.
 Pr. Eliéser Tavares dos Santos (Presidente do Conselho 
Representativo do Estado de Roraima) – Queremos agradecer a esta Casa, 
na pessoa do Deputado Coronel Chagas e do Deputado Rodrigo Jucá que 
abriu os braços quando o procuramos, lembrando desse aniversário que 
a SBB fez no último dia 10, 66 anos de atividade no nosso País. Colegas 
pastores que estão aqui. Queremos agradecer por essa Moção de Aplauso 
que traz a público o trabalho que a SBB tem feito no nosso Estado. Antes 
de continuarmos, queria mostrar um vídeo promocional da SBB.
 A Sociedade Bíblica do Brasil tem desenvolvido um grande 
trabalho no Brasil nos últimos anos. A qual trouxemos também, para o nosso 
Estado. E há cerca de 4 anos abriu em Manaus uma secretaria. Então, a SBB 
entrou no nosso Estado fazendo parceria com várias entidades para distribuir a 
palavra de Deus. Temos convênio com a ADVIR, com o Ministério da Saúde, 
com o Distrito Sanitário, com o Centro Sócio Educativo Homero de Souza 
Cruz, com a Secretaria Municipal de Gestão Municipal, com a Secretaria 
de Justiça e Cidadania, com o Serviço Social da Polícia Militar de Roraima, 
dentre outros. Todas essas entidades receberam bíblias e livros para serem 
distribuídos. E essas pessoas com certeza tiveram mudanças significativas na 
sua visão de mundo. Eu lembro que há três anos nós fizemos uma distribuição 
em 12 escolas de cerca de dez mil bíblias para crianças do 1º ao 9º da rede 
estadual e municipal. Lembro-me ainda, que fui um dia depois da entrega 
numa escola onde faltou Bíblia e o Diretor me pediu mais uma caixa e fui 
levar lá. Nesse dia veio uma menina de 10, 12 anos e me perguntou se éramos 
nós que tínhamos distribuído as Bíblias. Eu disse que sim e, perguntei a ela 
se havia gostado. E ela me disse que no dia anterior estava em casa com 
sua Bíblia bem velhinha e orou a Deus pedindo uma Bíblia nova e no outro 
dia quando chegou à escola, ganhou uma Bíblia novinha. Isso mostra que o 
nosso Deus está atento as nossas necessidades, ele houve quando pedimos 
com sinceridade. 
 Então, é muito importante o reconhecimento desta Casa em trazer 
a público o trabalho que a SBB vem fazendo no nosso Estado, levando 
essa palavra para entidades, para os lares dos nossos cidadãos e assim vem 
fazendo mudanças, porque a Bíblia traz mudanças. A Sociedade Bíblica 
do Brasil é uma entidade sem fins lucrativos, beneficente, de assistência 

social de natureza filantrópica que distribuiu a Bíblia que é um instrumento 
de transformação espiritual e social. A Bíblia, além de ser uma fonte de 
conhecimento, de educação, é base de cultura e pensamento filosófico de 
todas as civilizações ocidentais. O Livro Sagrado contém a palavra de Deus e 
ainda traz valores éticos capazes de auxiliar na construção de uma sociedade 
justa, pacífica e harmoniosa. E esta Casa que também tem essa finalidade 
de trazer uma harmonia, traz esse reconhecimento. Então, queremos louvar 
a Deus por este reconhecimento à SBB, pois temos certeza que outros 
trabalhos virão, outros programas virão e mais pessoas serão beneficiadas 
com a Bíblia. Agradeço mais uma vez à Mesa e ao Deputado Rodrigo e que 
este trabalho não fique só aqui, que os colegas pastores possam se unir para 
cada vez mais levar essas palavras às pessoas que necessitam. Agradeço a 
todos e que Deus os abençoe.
 A Senhora Presidente Deputada (Aurelina Medeiros) – Passo a 
palavra para o Senhor Vereador Manoel Neves.
 O Senhor Vereador Manoel Neves – Quero cumprimentar a todos, 
cumprimentar a Deputada Aurelina e parabenizar o Deputado Rodrigo Jucá 
por esta iniciativa. Quero cumprimentar também os demais Deputados, as 
pessoas aqui presentes e parabenizar o Pastor responsável por este trabalho 
brilhante. Dia 10 passado, foi comemorado os 66 anos de distribuição da 
palavra de Deus que tem chegado a muitos lugares onde pessoas sofrendo, 
gemendo, têm ouvido essa mensagem de fé. A Bíblia Sagrada é o manual da 
vida, que alegra o coração dos desesperados. E quando nós levamos a Bíblia 
Sagrada a uma pessoa para ler, ela se sente em paz, porque a Bíblia é vida, 
é paz, traz harmonia. Queremos aqui aconselhar a todos os amigos para que 
tenham uma Bíblia em casa para ler nos momentos em que tiver um tempinho 
e meditar na palavra de Deus e viver. Quando a pessoa ler a Bíblia e vive 
o que está escrito nela, ali há transformação. A Bíblia diz: “Conhecereis a 
verdade e a verdade vos libertará”. Então, parabenizo a todos por esta Moção 
de Aplauso, por esta data tão importante, 66 anos de existência desse trabalho 
voluntário desses homens de Deus. Obrigado e bom dia a todos.
 A Senhora Presidente Deputada (Aurelina Medeiros) – Com a 
palavra o Apóstolo Helton Queiroz de Souza.
 O Senhor Apóstolo Helton Queiroz de Souza – Meu bom dia 
a todos. Quero cumprimentar a Mesa na pessoa da Deputada Aurelina que 
preside a Sessão neste momento, cumprimentar os Deputados que formam a 
Assembleia Legislativa de Roraima, cumprimentar especialmente o Deputado 
Rodrigo por esta iniciativa e pelo apoio que por certo teve dos demais 
Deputados. Quero cumprimentar a todos os colegas pastores que se fazem 
presentes no Plenário desta Casa. Gostaria de dizer que é uma grande alegria 
para nós que cremos e entendemos ser a Bíblia a palavra de Deus. Temos tido, 
ao longo dos anos e das épocas, grandes experiências que comprovam que a 
Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação direta de Deus santo ao coração do 
homem pecador. São muitos os testemunhos de transformação de pessoas, 
de vidas, de casamentos. São muitas as experiências de pessoas em cima 
de um leito de hospital onde alguém lhe ofertou uma Bíblia e esta pessoa 
encontrou ali aquilo que ela precisava para ter sua vida restaurada e para 
voltar a ter uma vida feliz. Penso que a Assembleia Legislativa do Estado 
de Roraima hoje toca o coração de Deus com certeza com esta iniciativa, 
com esta manifestação e com esta Moção de aplauso. Para encerrar, gostaria 
de ler apenas um versículo do texto sagrado que está em Romanos, Cap. X, 
versículo 8, que diz assim: “Mais que diz a palavra está junto de ti, na tua 
boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que nós pregamos”. Nós sabemos 
que a Bíblia está acima de qualquer lei, de qualquer Constituição terrena ou 
humana, por ser ela a palavra de Deus. Obrigado e parabéns à Assembleia 
Legislativa por este ato tão nobre de homenagear a Sociedade Bíblica do 
Brasil.
 O Senhor Deputado Rodrigo Jucá pede Questão de Ordem – 
Presidente, quero quebrar o protocolo e usar a palavra de novo apenas para 
cumprimentar o Vereador Manoel Neves, porque na hora em que usei a 
palavra, talvez tomado pela emoção, acabei não falando de Vossa Excelência, 
mas o senhor sabe da amizade, do respeito e da consideração que tenho por 
Vossa Excelência, um grande Vereador, um grande líder, um grande pastor 
também. E, por isso, fiz questão de registrar a importância da presença de 
Vossa Excelência nesta Casa hoje, e quem sabe já essa seja uma forma de 
Vossa Excelência ir se habituando a esse ambiente, pois espero que no ano 
que vem, Vossa Excelência seja um dos vinte e quatro integrantes desta Casa. 
Obrigado.
 O Senhor Presidente Deputado (Coronel Chagas) – Com a 
palavra o eminente Deputado José Reinaldo.
 O Senhor Deputado Zé Reinaldo – Bom dia a todos. Quero 
cumprimentar o Presidente da Mesa, Deputado Coronel Chagas, 
cumprimentar especialmente o Deputado Rodrigo Jucá pela ação de ter 
conduzido e aprovado esta Moção em um momento que a Sociedade Bíblica 
faz os seus sessenta e seis anos, um número que dá para nós de imediato o 
dobro da idade de Cristo quando esteve na terra. Gostaria de cumprimentar 
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o Pastor Eliéser, Presidente do Conselho Representativo, o Pastor Divansu, o 
Dr. Aurino, médico que usa uma das ferramentas mais importantes para salvar 
a vida, que é a Bíblia, o Pastor Sebastião Pinho, nosso grande companheiro e 
amigo sempre presente nos nossos eventos dos cultos do Estado, o Apóstolo 
Elton, o Vereador Manoel e todos que estão aqui presentes. É bíblico dizer, 
Deputado Rodrigo, que uma semente bem plantada dá frutos até em lajeiro. 
Tenho ouvido isso muito dos pastores em seus cultos evangélicos, sobre 
os ensinamentos que temos, e abro em poucos minutos para falar isso para 
dizer que esta Casa que é a caixa de ressonância dos anseios do povo do 
nosso Estado, recebe aqui várias missões como aprovar projetos de lei, 
moções de reconhecimento e até de sofrimento quando há um ente querido 
falecido. Mas, hoje, estamos aqui em um momento que aprovamos algo 
que por si só é uma semente de ensinamento da presença do filho de Deus 
aqui na terra e, desses ensinamentos aquilo que nós podemos absorver e 
levarmos conosco não tenho dúvida de que é uma ferramenta de melhoria 
da condição de vida espiritual de cada um. Segundo o novo Evangelho, 
Mateus e Marcos, são os que mais estiveram presentes junto ao Filho de 
Deus. E neste momento em que nós fazemos essa Moção, voltamos a um 
tempo importante quando a sociedade deu o seu ponto inicial com o final da 
Segunda Guerra Mundial de 1945. Pois se abateu sobre esse povo um clima 
de esperança que se espalhou pelo mundo. E no Brasil, houve um cenário 
favorável ao crescimento da distribuição da Bíblia. E neste período que surge 
a sociedade bíblica do Brasil. E mais lá embaixo, nesta pesquisa, quando 
ela inaugurou o barco Luz da Amazônia para prestar um serviço espiritual 
numa das regiões mais difíceis que se pode chegar, mostrando que se planta 
essa semente com o intuito de levar o conhecimento a Palavra de Deus dada 
aos homens que ficaram aqui, na terra, e que hoje se refletem na transmissão 
do apóstolo Paulo, do apóstolo João, de Mateus e Marcos aos pastores que 
verdadeiramente têm a missão de caminhar com o nome do Filho de Deus, 
que ensina para todos nós o caminho da salvação. E eu não tenho dúvidas 
que, mesmo com essa distribuição de bíblias e ensinamentos, nenhum de nós 
pode pensar em sermos conhecedores da palavra se não tivermos diante de 
nós a bíblia. E diante desse conhecimento, podemos nos desviar do caminho 
do mal, aplicando o conhecimento e o ensinamento no caminho do bem. 
Então, eu quero parabenizar a sociedade bíblica do Brasil pelos 66 anos de 
existência, a todos os que compõem esta missão espiritual e parabenizar o 
Poder Legislativo que tem hoje o privilégio de poder aprovar uma moção de 
tamanha envergadura e importância espiritual. Então, que Deus conceda ao 
Pastor Eliéser na sua caminhada, uma missão abençoada, bem como a todos 
da sua equipe na missão de distribuir este grande livro da verdade, que é a 
bíblia. Muito obrigado.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Com a palavra a 
Deputada Ângela Águida Portella.
 A Senhora Deputada Ângela Águida Portella – Bom dia Senhor 
Presidente. Quero cumprimentar e parabenizar também o Deputado Rodrigo 
pela brilhante iniciativa de reconhecer a importância da Organização Social 
Bíblica do Brasil. Quero parabenizar todos que estão à Mesa, em nome do 
pastor Eliéser, que é esposo de uma amiga minha e colega de faculdade. 
Também as suas filhas que foram colegas de escola das minhas filhas. Então, 
é com prazer que eu o cumprimento, em nome de todos. 
 E, quero felicitar também a todos pela importância das 
organizações cristãs para a nossa sociedade, não só na questão social, mas 
principalmente na questão espiritual, pois quando nada mais funciona, é a 
quem recorremos. É a nossa última tábua de salvação. E eu, como cristã, 
recomendo a todas as pessoas que a nossa maior fonte de conhecimento 
e de conforto é a bíblia. Mas, mais do que a leitura da bíblia, é o que as 
instituições, as organizações cristãs fazem pela nossa sociedade, através 
de um controle social, valorizando o ser humano, fortalecendo as famílias. 
Eu que também sou do Partido Social Cristã e venho de uma família cristã 
acredito, enquanto educadora, enquanto pedagoga, no papel da família para 
que a nossa sociedade esteja saudável e caminhe de forma correta. E que 
a gente tenha êxito, enquanto cidadão. As Igrejas têm contribuído muito 
também. Falamos de educação, através da palavra, dos ensinamentos, mas 
também temos a educação musical, que é muito incentivada nas Igrejas 
Evangélicas. E temos que reconhecer que é um trabalho de formação integral, 
como o Deputado Rodrigo falou, alcançando não só a questão espiritual, 
mas também as questões sociais. Então, parabenizo e quero citar o nome de 
todos que estão representando hoje as organizações cristãs, a SBB, que é o 
evangelista Josevaldo, meu colega de faculdade. O Doutor Aurino é uma 
pessoa que a gente admira muito enquanto médico, ele também é membro 
da organização cristã. O Pastor Sebastião Pinho, a gente sempre vê nos 
trabalhos, nos cultos, no palácio, levado a palavra de Deus para que a gente 
tenha força e êxito no nosso dia a dia. O apóstolo Elton e o Vereador Pastor 
Manoel Neves, já também o parabenizando pelo seu trabalho frente à Câmara 
Municipal. Meus parabéns a todos e somos solidários nesta caminhada de 
fortalecer a fé cristã. Obrigada.

 O Senhor Deputado Jean Frank – Quero cumprimentar todos os 
pastores, em nome do pastor e presidente Eliéser. E, eu não poderia deixar de 
parabenizar meu amigo e colega, Deputado Rodrigo, que teve a sensibilidade 
de lembrar e de trazer aqui a SBB, que é uma organização brasileira que tem 
como finalidade traduzir, reproduzir e distribuir bíblias em todo o nosso país. 
Além disso, também tem o trabalho social de resgatar vidas, trabalha pela 
transformação da sociedade para melhor. Eu costumo dizer o que seria de 
nós, brasileiros, com tanta violência, se não fosse a Igreja, se não fossem os 
Senhores, os pastores e os evangélicos de nosso Estado. Parabéns. Contem 
com esta Casa e com o Deputado Jean. Nós temos um projeto, de minha 
autoria, já com parecer favorável de nosso setor jurídico, que inclui nos 
eventos do Estado a música gospel. Esse projeto deve ser aprovado o mais 
breve possível, com o apoio e a ajuda de nossos colegas. Obrigado a todos 
e parabéns Deputado Rodrigo pela iniciativa.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Senhor Presidente, eu quero 
louvar a atitude do Deputado Rodrigo por proporcionar essa homenagem 
justíssima a quem pratica o bem em todo o nosso país. Eu quero, como 
fizeram referência aqui outros colegas, falar em nome de vários pastores que 
compõem a história de nosso Estado. Quero saudar os evangélicos, em nome 
do Doutor Aurino, que além de médico que cuida da saúde, é um evangélico, 
que não só usa a medicina que ele estudou, mas usa também o poder da fé para 
salvar muitas vidas. Pegando esse gancho do poder da fé, eu quero fazer um 
apelo ao Deputado Rodrigo, à presidência da Casa, às igrejas evangélicas que 
são de utilidade pública, uma vez que, não temos Deputado Rodrigo, aqui em 
nosso Estado, nenhuma casa que recupera dependentes químicos femininos. 
Temos a casa PAI, que recupera os dependentes químicos masculinos, a 
Fazenda Esperança, que recupera dependentes químicos masculinos. O 
Estado tem vários prédios abandonados. Então, como a instituição é de 
utilidade pública, poderia ser repassado a ela um prédio desses. E como 
uma instituição de utilidade pública, pode-se fazer um convênio para que 
possamos implantar isso em nosso Estado. E a instituição pode fazer isso com 
uma sabedoria fantástica, pois têm nos seus quadros das igrejas assistentes 
sociais, médicos, psicólogos, que poderiam fazer como já disse um trabalho 
fantástico infinitamente melhor do que a estrutura de qualquer governo do 
país. Vocês já têm referência, exemplos de recuperação de milhares de jovens 
no Brasil afora. Quem fala isso é um pai, não um parlamentar, que tem um 
filho dependente químico. E eu sei o que é ser pai de um filho dependente 
químico, o quanto custa, o quanto dói, o quanto machuca uma família. Eu 
me referi a ele, que conhece todos os meus filhos desde pequenos, pois sabe 
que a criação foi igual. Eu sei que a gente erra como pai e mãe, mas a gente 
não por ter um filho na vida da droga, da destruição. A gente cria os filhos 
para a vida da salvação. Então, eu quero deixar esse apelo nesta Casa. Não 
poderia deixar essa oportunidade passar em branco e deixar de cobrar, de 
pedir aos meus colegas que intercedam junto comigo. Eu fiz isso ontem, 
pessoalmente, para o Governador, esse apelo, para que doe um desses prédios 
que estão abandonados. E são dezenas de prédios públicos abandonados que 
podem servir para uma instituição como essa, dos evangélicos, para servir 
àqueles que mais precisam de uma mão amiga, pois já estão no fundo do 
poço. Parabéns a todos. E fica esse apelo aqui, para que o Governo doe um 
prédio desses, faça um convênio e viabilize a recuperação de dezenas de 
jovens, mulheres que estão precisando desse apoio.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Bom dia a todos. Eu 
quero saudar a Mesa, em nome do conselheiro representativo da sociedade 
bíblica do Brasil, Pastor Eliéser. E em nome dele, saudar todos que compõem 
a Mesa, o Deputado Chagas, o Deputado Rodrigo. Quero falar em nome desta 
Casa, em nome de nosso Presidente que não se encontra aqui hoje e dizer 
que é uma honra recebê-los aqui. Onde anda a Palavra de Deus, anda a força, 
a coragem, a responsabilidade, a verdade. Eu, pelo menos, sou uma pessoa 
que acredito que a minha vida, o meu comportamento, a minha trajetória é 
determinada por Deus. Eu acredito nisso e tenho provas disso. A existência 
de Deus está acima de tudo. Quero dizer que, talvez aqui nesta Casa, todos 
os Deputados sejam testemunhas e partícipes no dia a dia dos problemas que 
enfrentam o povo de Roraima, não só os menos favorecidos economicamente. 
Aqui é o local aonde chega todos os dias os problemas da nossa sociedade 
roraimense. Nós recebemos aqui o clamor quando falta o professor na escola, 
o médico no hospital, quando um pai não tem como comprar um remédio e 
quando nós vamos para o interior. Eu disse um dia desses para um defensor 
público que foi candidato. “O senhor vai entender como se compra votos 
quando chegarmos ao interior e ver alguém com um ferimento infeccionado 
com uma receita nas mãos há três meses para comprar um antibiótico e não 
tem dinheiro. Aí se sentirá assim. Será que eu comprei o voto de alguém, ou 
será que não sou humano dentro desta Casa de Leis aqui, será que sou gente 
enquanto político? Aqui é onde chega o primeiro clamor de quem perde a 
produção. Aqui é onde chega o primeiro clamor do pai que trouxe o filho 
para estudar e vende um saco de farinha para comprar um sapato. Talvez 
aqui, em nome dessa política que é denegrida, temos o maior centro de apoio 
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do Estado de Roraima a eles que precisam. Costumo dizer que Deputado é 
office boy de luxo, porque você fica aqui agora, mas muitos já saíram, seja 
porque têm uma audiência com o secretário, têm um pedido para encaminhar, 
têm que ver onde tem uma consulta para marcar, interceder por uma cirurgia. 
Aqui nesta Casa participamos com as comunidades religiosas, até no ato 
quando precisamos dizer que também já cooperamos na distribuição de 
bíblias, através de igrejas evangélicas, ou pessoalmente. Nós fazemos tudo 
isso nesta Casa. A missão às vezes, parece dura, e lá fora parece que alguns 
não entendem, e é difícil entender que a política sirva para isso, mas é aqui, 
nesta Casa, que chegam esses clamores todos os dias, porque aqui todos os 
dias e todas horas tem político e gabinete aberto à disposição, para zelarmos 
para que as pessoas tenham uma vida melhor. Tenha certeza que pedimos a 
Deus para que não nos abandones, não abandone cada família que precisa. 
 Quero dizer da nossa satisfação em tê-los aqui presentes, bem 
como por esse reconhecimento merecido de aplauso que ora é dirigido aos 
senhores. Obrigada.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Neste momento nós 
convidamos o eminente Deputado Rodrigo Jucá para fazer a entrega da cópia 
da Moção de Aplauso n° 013/14, de sua autoria, ao Presidente do Conselho 
Representativo do Estado de Roraima, da Sociedade Bíblica do Brasil, Pastor 
Eliezer Tavares dos Santos.
 Verificou-se, nessa Comissão Geral, que a Sociedade Bíblica se 
destaca na prestação dos serviços religiosos em nosso país, contribuindo dessa 
forma para o fortalecimento da família que é o alicerce da nossa sociedade. 
Assim, queremos destacar a sua iniciativa, Deputado Rodrigo Jucá, tanto no 
Projeto de Decreto Legislativo de Moção de Aplauso à Sociedade Bíblica, 
como também no Requerimento para transformar essa Sessão Plenária no 
dia hoje em Comissão Geral, aprovado por unanimidade desta Casa, pois 
entendemos que sua iniciativa é uma homenagem justa da Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima a uma entidade que utiliza a bíblia como 
um instrumento de transformação espiritual e social. Parabéns pela iniciativa 
e parabéns aos senhores pastores que fazem da Sociedade Bíblica aqui do 
Brasil um alicerce para nossas famílias. 
 Não havendo mais nada tratar, damos por encerrada Comissão 
Geral.
 Alcançada a finalidade da Comissão Geral, o Senhor Presidente 
retomou os trabalhos na fase em que se encontravam.
 Passamos para Ordem do Dia. Não havendo Ordem do Dia, 
passamos para o Expediente de Explicações Pessoais.
 Não havendo que queira usar do Expediente de Explicações 
Pessoais e, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente 
Sessão e convido os Senhores Deputados para próxima Sessão no dia 18, à 
hora regimental. Registraram a presença, na Sessão, os Senhores Deputados: 
Ângela A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chicão da Silveira, 
Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Erci de Moraes, Flamarion Portela, 
Gabriel Picanço, George Melo, Jânio Xingú, Jean Frank, Marcelo 
Cabral, Marcelo Natanael, Naldo da Loteria, Remídio Monai, Rodrigo 
Jucá, Soldado Sampaio e Zé Reinaldo.
Ata Sucinta Aprovada em: 18/06/2014

ATAS COMISSÕES
ATA DA COMISSÃO ESPECIAL INTERNA, CRIADA POR MEIO 
DA RESOLUÇÃO Nº.  055/13, REALIZADA EM 02 JULHO DE 2014, 
PARA DELIBERAÇÃO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO.
Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e catorze, às dez horas e 
quarenta e cinco minutos, no Plenário Deputada Noêmia Bastos Amazonas, 
desta Casa Legislativa, sito à Praça do Centro Cívico, 202, reuniu-se 
a Comissão Especial Interna, criada por meio da Resolução nº 055/13, 
destinada para, nos termos dos arts. 269 e 271 do Regimento Interno, 
analisar e emitir  parecer à Proposta de emenda à Constituição nº 008/13 
que “acresce o artigo 27 - A e §§ 1º, 2º e 3º ao texto da Constituição do 
Estado de Roraima e dá outras providências”, composta pelos Senhores 
Parlamentares: Flamarion Portela, Naldo da Loteria, Zé Reinaldo, Soldado 
Sampaio e Erci de Moraes.  ABERTURA: Havendo quórum regimental, o 
Senhor Presidente ao declarar aberta a reunião, solicitou ao Secretário desta 
Comissão proceder a leitura da Ata da Reunião anterior. A requerimento do 
Senhor Deputado Zé Reinaldo, foi dispensada a leitura da Ata, tendo em 
vista a distribuição de cópias, com antecedência, a todos os Membros da 
Comissão para conhecimento de seu teor. Logo após, o Senhor Presidente 
colocou a Ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação por parte 
dos Membros, submeteu-a à votação, sendo aprovada por unanimidade dos 
Senhores Membros da Comissão. EXPEDIENTE: não houve. ORDEM 
DO DIA: O Senhor Presidente informou aos Membros que a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 008/13, de Autoria do Deputado Chico 
Guerra e de outros Deputados constava na ordem do dia da Comissão e o 

objetivo da reunião era apreciar e deliberar o Parecer do Senhor Relator, 
Deputado Zé Reinaldo. Continuando, passou a palavra ao Senhor Relator, 
para proceder a leitura do parecer à Proposição ora em análise. Concluida 
a leitura, o parecer foi submetido à discussão. Discutiu a Matéria o 
Senhor Deputado Soldado Sampaio que se posicionou favorável, por ser 
a Matéria de grande importância para as pessoas com deficiência e sugeriu 
Emenda Modificativa com a seguinte redação ao artigo 27 - A: O servidor 
público estadual que seja responsável legal e cuida diretamente de pessoa 
com deficiência ou idoso que, comprovadamente, independente de está 
sobre tratamento terapêutico, terá a redução de 50% de sua carga horária 
de trabalho, sem prejuízo de sua remuneração, a qual foi submetida a 
Comissão, sendo acatada pelos Senhores Membros presentes na reunião. 
ENCERRAMENTO: Às dez horas e cinquenta minutos, sem nada mais a 
tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião. E, para constar, eu, Francisco 
Martinho Torres, Secretário, lavrei a presente Ata, que será assinada pelo 
Senhor Presidente e encaminhada à publicação.

Flamarion Portela
Presidente da Comissão

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL EXTERNA, 
CRIADA ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº. 025/14, REALIZADA EM 
02 DE JULHO DE 2014, PARA ARGUIÇÃO E DELIBERAÇÃO DO 
RELATÓRIO CONCLUSIVO.
 Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e catorze, 
às nove horas e dez minutos, na Sala de Reuniões nos altos do Plenário 
Deputada Noêmia Bastos Amazonas desta Casa Legislativa, sito à Praça 
do Centro Cívico, 202, reuniu-se a Comissão Especial Externa, criada 
através da Resolução nº 025/14, destinada para, nos termos dos arts. 269 
e 271 do Regimento Interno, analisar a indicação do nome do Senhor 
Edgilson Dantas Santos, para exercer o cargo de Diretor - Presidente do 
Departamento Estadual de Trânsito de Roraima - DETRAN/RR e sabatiná-
lo, sob a Presidência do Senhor Deputado Brito Bezerra, com a presença 
dos Senhores Deputados Membros desta Comissão: Brito Bezerra, 
Flamarion Portela, Jalser Renier e Coronel Chagas. Ausente o Senhor 
Deputado  Naldo da Loteria. ABERTURA: Havendo quórum regimental, 
o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, registrou a presença 
do Senhor Edgilson Dantas Santos, que apresentará informações sobre 
sua pasta. Na sequência, solicitou ao Secretário desta Comissão proceder 
à leitura da Ata da reunião anterior. A Requerimento do Senhor Deputado 
Flamarion Portela, foi dispensada a leitura da Ata, tendo em vista o 
conhecimento de todos em relação ao teor substancial do documento. 
Logo após, o Senhor Presidente colocou a Ata em discussão. Não havendo 
nenhuma retificação por parte dos Membros, submeteu-a à votação, 
sendo aprovada pela maioria dos Senhores Membros da Comissão. 
Prosseguindo, informou aos Senhores Deputados que a referida reunião 
seria para arguir o Senhor Edgilson Dantas Santos, indicado pelo Chefe 
do Poder Executivo ao cargo de Diretor - Presidente do Departamento 
Estadual de Trânsito de Roraima - DETRAN/RR. Prosseguindo, fez a leitura 
da ficha de identificação do arguido e logo após passou a palavra para o 
Senhor Edgilson Dantas Santos, para suas considerações iniciais. O Senhor 
Edgilson Dantas Santos colocou-se à disposição da Casa Legislativa para 
quaisquer esclarecimentos sobre sua pasta. Seguindo, o Senhor Presidente 
da Comissão passou à fase de arguição e passou a palavra aos Senhores 
Deputados, que questionaram o candidato sobre o Departamento Estadual 
de Trânsito de Roraima, e consideraram satisfatório o resultado, pela 
forma clara e objetiva das informações prestadas pelo arguido. O Senhor 
Presidente solicitou a assessoria da Comissão a elaboração do Projeto de 
Decreto Legislativo, tendo em vista que o arguido preenche os requisitos 
legais, com base nas suas informações, considerando sua apresentação 
pessoal, suas atividades e competência para exercer o cargo para o qual 
foi indicado, e suspendeu a reunião pelo tempo necessário, enquanto a 
Proposição estava sendo elaborada e analisada pelo Senhor Relator. Após 
o tempo estipulado, constatou-se na ordem do dia o Projeto de Decreto 
Legislativo Nº. 004/14, de autoria da Comissão Especial Externa, criada 
através da Resolução Nº. 025/14, que “Aprova a indicação para ocupar o 
Cargo de Diretor - Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de 
Roraima - DETRAN/RR, nos termos do art. 269 e art. 271 do Regimento 
Interno, o Senhor Edgilson Dantas Santos”. Prosseguindo, solicitou ao 
Senhor Relator proceder à leitura do Parecer à Proposição. Concluída a 
leitura, o Parecer foi submetido à discussão. Não havendo discussão, foi 
colocado em votação, sendo aprovado pelos Membros presentes na reunião. 
Ao Concluir o processo de arguiação, o Senhor Presidente, Deputado Brito 
Bezerra passou a palavra para o Senhor Edgilson Dantas Santos  para suas 
considerações finais. O candidato agradeceu aos Deputados Membros pela 
aprovação do seu nome ao cargo de Diretor - Presidente do Departamento 
Estadual de Trânsito de Roraima - DETRAN/RR. ENCERRAMENTO: Às 
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nove horas e vinte e cinco minutos, nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente encerrou a reunião. E, para constar, eu, Francisco Martinho Torres, 
Secretário, lavrei a presente Ata que, será assinada pelo Senhor Presidente e 
encaminhada para publicação.

Brito Bezerra
Presidente da Comissão

ATA DA COMISSÃO ESPECIAL EXTERNA, CRIADA POR MEIO 
DA RESOLUÇÃO Nº.  024/14, REALIZADA EM 08 JULHO DE 2014, 
PARA DELIBERAÇÃO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO.
Aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e catorze, às dez horas e 
cinquenta minutos, no Plenário Deputada Noêmia Bastos Amazonas, desta 
Casa Legislativa, sito à Praça do Centro Cívico, 202, reuniu-se a Comissão 
Especial Externa, criada por meio da Resolução nº 024/14, destinada para, 
nos termos dos arts. 269 e 271 do Regimento Interno, analisar e dar parecer 
ao Projeto de Lei nº 035/2014, de autoria do Ministério Público Estadual, 
que “altera dispositivos e anexos da Lei nº 153, de 1º de outubro de 1996, 
e suas alterações e dá outras providências”, composta pelos Senhores 
Parlamentares: Aurelina Medeiros, Jalser Renier, Marcelo Cabral, Naldo 
da Loteria e Zé Reinaldo. Abertura: Havendo quórum regimental, a 
Senhora Presidente ao declarar aberta a reunião, solicitou ao Secretário da 
Comissão proceder a leitura da Ata da Reunião anterior. A requerimento do 
Senhor Deputado Zé Reinaldo, foi dispensada a leitura da Ata, tendo em 
vista a distribuição de cópias, com antecedência, a todos os Membros da 
Comissão para conhecimento de seu teor. Logo após, a Senhora Presidente 
colocou a Ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação por parte 
dos Membros, submeteu-a à votação, sendo aprovada por unanimidade 
dos Senhores Membros da Comissão. Expediente: não houve. Ordem do 
dia: a Senhora Presidente informou aos Membros que o Projeto de Lei nº 
035/14, de autoria do Ministério Público Estadual constava na Ordem do dia 
da Comissão e o objetivo da reunião era apreciar e deliberar o Parecer do 
Senhor Relator, Deputado Marcelo Cabral. Continuando, passou a palavra 
ao Senhor Relator, para proceder a leitura do parecer à Proposição ora em 
análise. Concluída a leitura, o Parecer foi submetido à discussão. Não houve 
discussão e, submetida à votação, foi aprovado por unanimidade dos Senhores 
Membros da Comissão. Encerramento: às onze horas, nada mais havendo a 
tratar, a Senhora Presidente encerrou a reunião, e, para constar, eu, Francisco 
Martinho Torres, Secretário, lavrei a presente Ata, que será assinada pela 
Senhora Presidente e encaminhada à publicação.

Aurelina Medeiros
Presidente da Comissão

ATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL 
EXTERNA, CRIADA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N.º 030/2014, 

REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2014.
 Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, 
às dez horas e sete minutos no Plenário Deputada Noêmia Bastos Amazo-
nas, desta Casa Parlamentar, sito à Praça do Centro Cívico, 202, reuniu-se 
a Comissão Especial Externa, Criada nos termos da Resolução n.º 030/14 e 
Mensagem Governamental n° 048 de 24 de junho de 2014, destinada para, 
nos termos dos arts. 269 e 271 do Regimento Interno, analisar a indicação do 
nome do Senhor Haroldo Eurico Amóras dos Santos indicado pelo Chefe do 
Poder Executivo, para ocupar o Cargo de Presidente do Instituto de Terras e 
Colonização de Roraima-ITERAIMA e sabatiná-lo, composta pelos senhores 
Parlamentares: Aurelina Medeiros; Ionilson Sampaio; Chicão da Silveira; 
Marcelo Cabral e Brito Bezerra. Assumiu a Presidência dos trabalhos o Se-
nhor Deputado Chicão da Silveira, nos termos do Regimento Interno desta 
Casa. Ausente a Senhora Deputada Aurelina Medeiros. Havendo quorum 
regimental o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e anunciou, 
conforme acordo de lideranças, os nomes dos candidatos aos cargos de 
Presidente, Vice-Presidente e Relator. Iniciado o processo de votação e feita 
a chamada, votaram os Deputados  Ionilson Sampaio; Chicão da Silveira; 
Marcelo Cabral e Brito Bezerra. Encerrado o processo de votação, o Senhor 
Presidente, proclamou o resultado, declarando eleitos e empossados, para 
Presidente, Deputado Ionilson Sampaio; para Vice-Presidente, Deputado 
Brito Bezerra e para Relator, Deputado Marcelo Cabral. O Senhor Presi-
dente agradeceu pela votação, e informou a Comissão que a arguição será 
realizada no dia 30 de junho do corrente às dez horas na Sala de Reuniões 
nos Altos do Plenário Deputada Noêmia Bastos Amazonas. Encerramento: 
Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião às 
dez horas e vinte  minutos, e para constar, eu, Valnéia da Silva Gutierre, 
Secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada 
pelo Senhor Presidente e encaminhada à publicação.
Ionilson Sampaio
Presidente da Comissão.
Aprovada em: 07/07/2014

REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES PERMANENTES
REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014.

 Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, às 
onze horas e cinco minutos, no Plenário Deputada Noêmia Bastos Amazonas, 
desta Casa Legislativa, sito à Praça do Centro Cívico, 202, reuniram-se, 
extraordinariamente, as Comissões em Conjunto, conforme preceituam os ar-
tigos 50, 56 e 265 do Regimento Interno desta Casa de Leis, sob a Presidência 
do Senhor Deputado Zé Reinaldo, Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação Final. Abertura: O Senhor Presidente solicitou a Secretária 
desta Comissão proceder a verificação de quorum, constatando a presença 
de 16 Deputados, portanto, número regimental suficiente para declarar a 
abertura dos trabalhos. Prosseguindo, solicitou à Secretária desta Comissão 
proceder à leitura da Ata da reunião anterior. Conforme Requerimento verbal 
do Senhor Deputado Remídio Monai, foi dispensada a leitura, cujo teor já ser 
do conhecimento dos Senhores Deputados devido à distribuição de cópias, 
com antecedência, a todos os Membros da Comissão. Acatada a Questão 
de Ordem, a Ata foi submetida à discussão e, como não houve nenhuma 
retificação por parte dos Membros, foi submetida à votação, sendo aprovada 
pelos Membros presentes na Comissão. Expediente: Dando continuidade 
034/2014, de autoria do Poder Executivo, que “fixa o índice de Revisão 
Geral Anual, exercício 2014, preceituada no art. 37, inciso X, da CF/88 e 
art. 20-C da Constituição Estadual, combinado com o art. 1º da Lei nº 769, 
de 5 de abril de 2010, para as remunerações, salários, subsídios, proventos 
e pensões dos servidores civis e militares, ativos, inativos e pensionistas do 
Poder Executivo da Administração Pública Estadual Direta e Indireta e dá 
outras providências”. O Senhor Presidente, no uso de suas atribuições legais, 
designou a Senhora Deputada Aurelina Medeiros, para relatar a Matéria. 
Após a designação, o Senhor Presidente suspendeu a reunião pelo tempo 
necessário para que a Senhora Relatora emitisse o Parecer. Logo após o 
tempo estipulado, o Senhor Presidente reabriu os trabalhos constatando na 
Ordem do Dia a Matéria distribuída anteriormente. Ordem do Dia: Projeto 
de Lei nº 034/2014. Relatora, Deputada Aurelina Medeiros. Parecer Favo-
rável. Discutiram a Matéria os Senhores Deputados Brito Bezerra e Soldado 
Sampaio. Submetido à votação, o Parecer da Senhora Relatora foi aprovado 
na Comissão pelos Membros presentes na reunião. Encerramento: O Senhor 
Presidente, nada mais havendo a tratar, encerrou a reunião às onze horas e 
quarenta minutos. E, para constar, eu, Mirele Salvadori, Secretária, lavrei a 
presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente 
e encaminhada à publicação.
Zé Reinaldo 
Presidente da Comissão
Aprovada em: 01/07/2014

REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES PERMANENTES
REALIZADA NO DIA 1º DE JULHO DE 2014.

 No primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e qua-
torze, às dez horas e quarenta e nove minutos, no Plenário Deputada 
Noêmia Bastos Amazonas, desta Casa Legislativa, sito à Praça do 
Centro Cívico, 202, reuniram-se, extraordinariamente, as Comissões 
em Conjunto, conforme preceitua o artigo 50, §§ 1º e 2º; e artigo 56,  
do Regimento Interno desta Casa de Leis. Assumiu a Presidência da 
Comissão o Senhor Deputado Joaquim Ruiz, Presidente da Comissão de 
Educação, Cultura, Desportos e Saúde Abertura: O Senhor Presidente 
solicitou a Secretária desta Comissão proceder a verificação de quorum, 
constatando a presença de 13 Deputados, portanto, número regimental 
suficiente para declarar a abertura dos trabalhos. Prosseguindo, solicitou 
à Secretária desta Comissão proceder à leitura da Ata da reunião anterior. 
Conforme Requerimento verbal do Senhor Deputado Naldo da Loteria,  
foi dispensada a leitura, cujo teor já ser do conhecimento dos Senhores 
Deputados devido à distribuição de cópias, com antecedência, a todos 
os Membros da Comissão. Acatada a Questão de Ordem, a Ata foi sub-
metida à discussão e, como não houve nenhuma retificação por parte 
dos Membros, foi submetida à votação, sendo aprovada pelos Membros 
presentes na Comissão. Expediente: Dando continuidade à reunião, o 
Senhor Presidente constatou na mesa dos trabalhos o Projeto de Lei 
nº 033/2014, de autoria do Poder Executivo, que “altera dispositivo da 
Lei nº 390, de 14 de agosto de 2003, que dispõe sobre a remuneração e 
participação nos Conselhos de Deliberação Coletiva da Administração 
Direta, Autárquica e Fundacional do Estado de Roraima”; e Projeto 
de Lei Complementar nº 008/2014, de autoria o Poder Executivo que 
“altera dispositivos da Lei Complementar nº 130, de 21 dezembro de 
2007, que institui as regiões metropolitanas no Estado de Roraima”. 
O Senhor Presidente, no uso de suas atribuições legais, designou o 
Senhor Deputado Erci de Moraes, para relatar o Projeto de Lei nº 
033/2014 e o Senhor Deputado George Melo para relatar o Projeto de 
Lei Complementar nº 008/2014. Após a designação, o Senhor Presi-
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dente suspendeu a reunião pelo tempo necessário para que os Senhores 
Relatores emitissem seus Pareceres. Logo após o tempo estipulado, o 
Senhor Presidente reabriu os trabalhos constatando na Ordem do Dia 
a Matéria distribuída anteriormente. Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 
033/2014. Relator, Deputado Erci de Moraes. Parecer Favorável. Não 
houve discussão. Submetido à votação, o parecer do Senhor Relator foi 
aprovado na Comissão pelos Membros presentes na reunião; Projeto 
de Lei Complementar nº 008/2014. Relator, Deputado George Melo. 
Antes que fosse feita a leitura do parecer, o Senhor Relator em Questão 

de Ordem, solicitou vistas da Matéria, devido a sua complexidade, o 
qual foi concedido pela Comissão dentro do prazo regimental. Encer-
ramento: O Senhor Presidente, nada mais havendo a tratar, encerrou 
a reunião às onze horas e dois minutos. E, para constar, eu, Mirele 
Salvadori, Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada à publicação.
Joaquim Ruiz
Presidente da Comissão
Aprovada em: 02/07/2014


