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ATOS ADMINISTRATIVOS
RESOLUÇÕES DE AFASTAMENTOS

R E S O L U Ç Ã O Nº 493/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, no 
uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com a Resolução 008/09.

RESOLVE
 1º RETIFICAR a Resolução nº 492/2014, publicada no Diário da 
Assembleia, Edição nº 1867, de 31 de julho do ano em curso, que autoriza o 
afastamento da servidora FRANCISCA GENIS PINHO MELO, Matrícula 
010069 para viajar com destino a cidade de Manaus-AM.
 2º Onde se Lê: no período de 30.07 a 31.07.2014. Leia-se: no 
período de 30.07 a 08.08.2014.

Palácio Antônio Martins, 31 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 494/2014
 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 MARIA AURILENA 
DE LIMA FAGUNDES, Matrícula 000021 para viajar com destino a 
cidade de Manaus-AM, no período de 07.08 a 11.08.2014, com a finalidade 
de participar do Seminário Legislativo de Coordenadores de Gabinetes, a 
serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 31 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 495/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, no 
uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com a Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento do servidor JOÃO DE 
CARVALHO, Matrícula 000077 para viajar com destino a cidade de 
Recife-PE, no período de 04.08 a 09.08.2014, com a finalidade de participar 
de evento junto à Secretaria Legislativa da Assembleia Legislativa daquele 
Estado, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 31 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 496/2014
 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 KAREN SHEILA 
ROCHA SILVA NEGREIROS, Matrícula 009935 para viajar com destino a 
cidade de Manaus-AM, no período de 10.08 a 19.08.2014, com a finalidade de 
tratar de assuntos inerentes às suas atividades funcionais, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 31 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 497/2014

 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 DANIELLY DE 
ALBUQUERQUE LIMA, Matrícula 00725 para viajar com destino a 
cidade de Manaus-AM, no período de 05.08 a 14.08.2014, com a finalidade 
de participar de treinamento sobre Assessoria de Imprensa junto à Assembleia 
Legislativa daquele Estado, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 31 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 498/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, no 
uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com a Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento dos servidores SÉRGIA 
VASCONCELOS DE MACEDO, Matrícula 006676, GRACIANE SILVA 
DE OLIVEIRA, Matrícula 013158 e ANA PAULA CASTRO, Matrícula 
011971 para viajarem com destino ao município de Rorainópolis, no período 
de 04.08 a 13.08.2014, com a finalidade de participarem de reuniões com 
lideranças daquele município, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 31 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 499/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, no 
uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com a Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento dos servidores EVEN 
KEILA SALES REBOUÇAS, Matrícula 010397 e ISTERLEI 
ALVES FIGUEIRA, Matrícula 012070 para viajarem com destino ao 
município de São Luiz do Anauá, no período de 04.08 a 13.08.2014, 
com a finalidade de participarem de reuniões com lideranças daquele 
município, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 31 de julho de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2329ª SESSÃO, EM 17 DE JULHO DE 2014.

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

PRESIDÊNCIA DA SENHORA DEPUTADA AURELINA 
MEDEIROS.
(Em exercício)

 Às nove horas do dia dezessete de julho de dois mil e 
quatorze, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
trecentésima vigésima nona Sessão Ordinária do quadragésimo sétimo 
período legislativo da sexta legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado de Roraima.
 A Senhora Presidente (Aurelina Medeiros) – Convido o Senhor 
Deputado Gabriel Picanço para atuar como Primeiro Secretário Ad hoc. 
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário proceder à verificação 
de quórum.
 O Senhor Primeiro Secretário (Gabriel Picanço) – Senhor 
Presidente, há quórum para abertura dos trabalhos.
 A Senhora Presidente (Aurelina Medeiros)–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).
 A Senhora Presidente (Aurelina Medeiros) – Coloco em 
discussão a Ata da Sessão anterior.
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 Não havendo nenhum dos Senhores Deputados que queira 
discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica. Os Deputados 
que forem favoráveis, permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à leitura 
do Expediente.
 O Senhor Primeiro Secretário ( Gabriel Picanço) - Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte.
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS: 
 -Projeto de Decreto Legislativo s/n /14, de 02/07/14, do 
Deputado Jalser Renier, declara de Utilidade Pública a CULTURARTE.
 -Projeto de Lei s/n /14, de 15/07/14, da Deputada Angela 
Águida Portella, dispondo sobre a garantia ao direito de assistência 
Especializada ou acompanhante de parto – doula às parturientes na 
maternidade pública do Estado de Roraima e dá outras providências. 
 -Projeto de Lei s/n /14, de 15/07/14, da Deputada Angela 
Águida Portella, instituindo o Dia do Conselheiro Tutelar, no âmbito 
do Estado de Roraima. 
 -Projeto de Lei s/n /14, de 15/07/14, da Deputada Angela 
Águida Portella, dispondo sobre a inclusão do conteúdo que disponha 
sobre os direitos e deveres da criança e do adolescente em disciplina 
escolar da rede estadual de ensino e dá outras providências. 
 -Projeto de Lei s/n/14, sem data, do Deputado Soldado 
Sampaio, autorizando a criação da Política Estadual de Juventude (PEJ) 
e dá outras providências.
 -Projeto de Lei s/n/ sem data, do Deputado Soldado Sampaio, 
instituindo o Programa Estadual de Inclusão Digital no âmbito do Estado 
de Roraima.
  DIVERSOS: 
 -Ofício nº 79/14, de 14/07/14, do Conselho Estadual dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, parabenizando a Proposta de Emenda 
a Constituição nº 08/13 e solicita inclusão na PEC os Servidores Pessoa 
com Deficiência.
 Era o que constava do Expediente, Senhora Presidente.
 A Senhora Presidente ( Aurelina Medeiros) – Solicito aos 
Senhor Primeiro Secretário que proceda à chamada dos oradores para o 
Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro Secretário (Gabriel Picanço) – Senhora 
Presidente, não há nenhum orador inscrito para o Grande Expediente.
 A Senhora Presidente (Aurelina Medeiros) – Senhores 
Deputados, eu gostaria de informar que nós temos duas Mensagens de 
Veto que estão trancando a pauta para que possamos deliberar as outras 
matérias que se encontram na Ordem do Dia. Portanto, estou solicitando 
a presença dos Senhores Deputados em plenário para votação do veto, 
pois se não forem votados, não teremos como deliberar as demais 
matérias pendentes.
 Então, solicito a presença dos Senhores Deputados em plenário 
para que possamos votar o veto que tem quórum qualificado. E, enquanto 
isso, vamos suspender a Sessão pelo tempo regimental para que as 
Comissões possam se reunir e deliberar as demais matérias.
 Suspensa a Sessão.
 O Senhor Deputado ( Chico Guerra) – Solicito ao Senhor 
Segundo secretário que proceda à verificação de quórum.
 O Senhor Primeiro Secretário ( Coronel Chagas) – Senhor 
Presidente, há quórum regimental.
 O Senhor Presidente (Chico Guerra) – Dou por reaberta a Sessão.
 Ordem do Dia: Discussão e votação, em turno único, 
da Mensagem Governamental de veto nº 045/14, veto parcial ao 
Projeto de Lei nº 017/14, que “institui a Semana de Promoção e 
Prevenção em Saúde do Trabalhador e o Dia Estadual em Memória 
às Vítimas de Acidentes e Agravos relacionados ao trabalho”, de 
autoria governamental; Mensagem Governamental de Veto nº 047/14, 
veto total 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”, de autoria governamental.  Projeto de Decreto 
Legislativo nº 009/14, que aprova o nome do Senhor Haroldo Eurico 
Amoras dos Santos, indicado para exercer o cargo de Presidente do 
Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima – ITERAIMA, 
nos termos do Artigo nº 33, Incisos XVIII e XXXI da Constituição do 
Estado; de autoria governamental; Projeto de Lei Complementar nº 
008/14, que “altera dispositivos da Lei Complementar 130, de 21 de 
dezembro de 2007, que institui regiões metropolitanas do Estado de 
Roraima e dá outras providências, de autoria governamental; Projeto de 
Lei Complementar nº 011/14, que dispõe sobre nova redação ao artigo 
da Lei Complementar Estadual nº 221/14, do Código de Organização 
Judiciária do Estado de Roraima, de autoria do Tribunal de Justiça.

 Suspendo a Sessão para que as comissões em conjunto possam 
analisar e emitir parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 011/14.
 Reaberta a Sessão.
 O Senhor Presidente (Chico Guerra) – Solicito ao Senhor  
Primeiro Secretário que proceda à verificação de quórum.
 O Senhor Primeiro Secretário (Chicão da Silveira) – Senhor 
Presidente, há quórum.
 O Senhor Presidente ( Chico Guerra) – Havendo quórum, dou 
por reaberta a Sessão.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à leitura 
da Mensagem de veto parcial ao Projeto de Lei nº 017/14, bem como, do 
parecer da Comissão.
 O Senhor Primeiro Secretário (Chicão da Silveira) – (Lida a 
Mensagem de veto parcial ao Projeto de Lei nº 017/14 e do parecer da 
Comissão).
 O Senhor Deputado Erci de Moraes – Presidente, vê-se 
claramente, pelo parecer do eminente Deputado Coronel Chagas, 
que o projeto não traz nenhum inconveniente para o Executivo, de 
espécie alguma, muito menos legal. O projeto visa apenas fixar um 
dia para o trabalhador com problemas, enfim, poder realizar o evento 
para lembrar a passagem do Dia do Trabalhador. Portanto, eu peço 
aos meus pares para que se derrube o veto, pois esse projeto não traz 
nenhum prejuízo para o Estado e nem para o Governo e não há nenhum 
aumento de despesa.
 O Senhor Presidente (Chico Guerra) - Não havendo mais 
nenhum dos Senhores Deputados que queira discutir, em votação. 
A votação será secreta e eletrônica. Votando sim, mantêm o veto e, 
votando não, rejeitam-no. Solicito a abertura do painel para a votação 
da proposição. 
 Comunicamos que o veto será mantido se obtiver 13 votos 
favoráveis.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, devido o adiantado da hora, solicito que a Sessão 
seja prorrogada pelo tempo regimental.
 O Senhor Presidente (Chico Guerra) - Acato o Requerimento 
de Vossa Excelência.
 Dou por rejeitado o veto por 13 votos contrários e 01 favorável.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à leitura 
do veto parcial ao Projeto de Lei nº 024/14 e do parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação Final.
 O Senhor Primeiro Secretário (Chicão da Silveira) – (Projeto 
de Lei nº 024/14 e do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação Final).
 O Senhor Presidente (Chico Guerra) - Coloco em discussão 
a matéria.
 O Senhor Deputado Zé Reinaldo – Senhor Presidente, enalteço 
a dedicação e o trabalho que o Deputado Brito Bezerra teve inicialmente, 
com o apoio desta Casa, para apresentar essa proposição, e embora o 
Governo tenha vetado o Projeto de Lei do Deputado Brito Bezerra, 
reconheço a importância da regionalização da merenda escolar. E como 
líder do Governo, peço a todos os Deputados que votem pela derrubada 
do veto, reconhecendo a dedicação e o trabalho que teve ao elaborar esse 
Projeto de Lei.
 O Senhor Presidente, Deputado (Chico Guerra) – Comunico 
aos senhores Deputados que votando sim, estarão acatando o veto e, 
votando não, estarão rejeitando-o.
 Em votação o veto total ao Projeto de Lei nº 024/14, de autoria 
do Deputado Brito Bezerra.
 Declaro rejeitado o veto. 
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Decreto Legislativo 009/14 e do parecer da Comissão especial 
externa.
 O Senhor Deputado José Reinaldo pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, solicito a Vossa Excelência que retire de pauta o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 009/14.
 O Senhor Presidente Deputado (Chico Guerra) – Acato o 
requerimento verbal de Vossa Excelência dentro do Regimento Interno.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 026/14 e do parecer da Comissão Mista de Orçamento 
e Finanças.
 O Senhor Primeiro Secretário Deputado (Chicão da Silveira) 
– Lido o Projeto e o Parecer.
 O Senhor Presidente Deputado (Chico Guerra) – Coloco em 
discussão o Projeto de Lei nº 026/14 com suas emendas.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Senhor Presidente, 
o meu argumento para votar contra a LDO é que vejo no texto da 
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Lei abrimos mão do nosso papel enquanto parlamentares, que é de 
fiscalizar e acompanhar a execução orçamentária do orçamento do 
Estado. Entendo, Senhor Presidente, como coloquei em discussão na 
Comissão Especial, que deverá sim constar na lei, na LDO, e ser fixado 
o percentual de reposição salarial dos servidores. Não estou falando 
de reajuste, estou falando de reposição salarial, que não consta aí. Se 
não consta crescimento no orçamento dos poderes, automaticamente 
não consta previsão de reposição salarial. Com esse argumento de que 
foi criado um gatilho, uma ferramenta para compartilhar de maneira 
proporcional o excesso de arrecadação, vejo com muito receio esta 
estratégia, porque está lá que se houver o excesso de arrecadação, 
primeiro será feito o desconto das transferências constitucionais dos 
fundos. Está no texto da lei o pagamento de dívidas dos exercícios 
anteriores, mesmo não sendo permitido a transferência de um mandato 
para outro, mas está lá no texto da lei. Então, se houver esse excesso 
e depois de fazer todas as deduções que são as transferências e 
os fundos constitucionais, os 25% da educação, o percentual dos 
municípios, o pagamento de pagamento de exercícios anteriores, os 
convênios, talvez esses excessos que a gente tanto fala, não existirão. 
Então, esse é meu posicionamento. Segundo, o que foi colocado na 
Comissão pelos Deputados da base governista é que os poderes já têm 
um orçamento astronômico, algo em torno de 99% nos últimos anos. 
Todos os poderes aqui, estão com seus orçamentos estabelecidos de 
acordo com a Constituição, todos eles, nenhum está ultrapassando. 
O que houve de fato, Deputado Joaquim, foi a falta de crescimento 
na economia do Estado, pois ainda continuamos cada dia mais reféns 
das transferências federais, nossa arrecadação só tende a diminuir 
por falta de políticas de incentivos à geração de emprego e renda e o 
fortalecimento da economia. O Governo do Estado não gerou renda, 
não aumentou a arrecadação e cada dia fica mais refém, ainda com 
medo, com receio de qualquer abalo na economia mundial, de sermos 
o primeiro a ser atingido. Somado a isso, está o Governo do Estado 
com toda prudência possível para não comprometer o orçamento de 
2015, que tem que sanar dívidas deixadas pelo atual Governo, o que 
já é do conhecimento da sociedade roraimense, ou seja, o tamanho 
da dívida deixada pelo Governador Anchieta, assumido pelo Governo 
Chico Rodrigues. Além disso, temos os empréstimos que foram 
feitos para começarem a ser descontados agora nos últimos meses. 
Essa é a realidade, ou seja, quem vai pagar essa fatura é o servidor 
público, os trabalhadores da agricultura familiar e o setor produtivo 
de Roraima, por que o Governo está engessado, e traz o discurso que 
é para sanar dívidas... na LDO tem uma programação sanativa dessa 
dívida, não sabemos como vai ser paga, se vai ser paga toda em 2015, 
ou 2016, se vai ser no primeiro semestre... e estamos esquecendo os 
direitos dos servidores do Estado, como a reposição salarial, o plano 
de cargos e salários, como o da PM e da Polícia Civil que vai vigorar 
a partir de janeiro de 2015, e outras categorias... e não está sendo 
previsto nada disso. Eu acho que teremos outra forma de construir, 
que é garantir o crescimento mínimo aos poderes para dar aos Planos 
de Cargos e Salários aprovados a garantia de reposição salarial, aí 
sim! Se houvesse excesso seria compartilhado entre os poderes após 
as deduções obrigatórias. Então, eu sou pela não aprovação da LDO, 
porque é altamente prejudicial ao Estado de Roraima.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Deputado  Sampaio! 
Deixa eu lhe explicar. O problema de constarem na LDO as dívidas 
do Estado, é porque há dívidas junto ao IPER, que são dívidas que não 
são de agora, são despesas fixas, a receita é estimativa, o problema do 
reajuste, ou da correção dos salários... o que nós temos que discutir é o 
orçamento que está vindo, por que a LDO está dando as diretrizes para 
montar o orçamento, aí sim, vamos discutir no plenário quando entrar a 
Lei Orçamentária que vai prever a correção dos salários, não só daqueles 
que estão aqui, mas de todo o Estado. Então, este é um projeto que a 
gente discute na lei orçamentária. 
 O Senhor Presidente Deputado (Chico Guerra) – Não havendo 
quem queira discutir, coloco-a em votação. A votação será nominal e 
eletrônica. Votando “Sim”, os Deputados estarão aprovando a proposição 
e, votando “Não”, estarão rejeitando-a.
 Solicito a abertura do painel para a votação do Projeto de Lei 
nº 026/14. 
 Informo aos Senhores Deputados que a referida matéria não 
necessita de quorum qualificado.
 Declaro aprovado o Projeto de Lei nº 026/14 que dispõe 
sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2015, e dá outras 
providências. 
 Houve um entendimento entre os Deputados e eu convoco 
Vossas Excelências para uma Sessão Extraordinária na segunda-feira, a 

partir das 14 horas. Está decretado, está decretado...
 O Senhor Deputado Rodrigo Jucá pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, desculpe interrompê-lo. Claro que Vossa Excelência é 
o Presidente da Casa e tem toda autoridade, mas só queria que o Plenário 
pudesse se manifestar. Gostaria de pedir, mais uma vez, pois existe um 
projeto na expectativa de ser discutido pelo menos, que está em processo 
de vistas do Líder do Governo, e como o Governador está viajando, 
gostaria que até a semana que vem a Casa não decretasse o recesso, para 
que nós tivéssemos pelo menos mais um dia de negociação para tentar 
achar uma solução. Essa não é uma posição só minha, essa é a posição do 
líder, do Deputado Ionilson, do Deputado Mecias, de Vossa Excelência 
também, bem como de outros Deputados com quem eu conversei e sei 
que entendem que a gente deve buscar uma solução. Gostaria de ouvir do 
Plenário essa posição para que a gente possa ganhar mais um prazo para 
tentarmos conversar com a categoria, aguardar a chegada do governador, 
enfim. Se for o caso, gostaria que o Plenário fosse ouvido.
 O Senhor Deputado Chicão da Silveira pede Questão de 
Ordem – Senhor Presidente, é pertinente o questionamento de Questão 
de Ordem do Deputado Rodrigo. Mas, Deputado, a matéria pode ser 
votada na Sessão Extraordinária que está sendo convocada. E, queria 
fazer um apelo a Vossa Excelência e ao Líder do Governo para que nós 
construíssemos logo esse acordo, por que senão, não vai ser votada nem 
na segunda-feita também. Gostaria que nesse intervalo fosse construído 
um entendimento para que possamos fazer um relatório final, pois nem 
na Comissão foi votada ainda, quanto mais está pronta para ser votada 
em Plenário. Eu só pediria a Vossas Excelências que nos ajudassem 
nessa empreitada. 
 O Senhor Deputado Brito Bezerra pede Questão de Ordem – 
Senhor presidente, a oposição tem o mesmo entendimento do Deputado 
Rodrigo Jucá. Nós precisamos dar uma resposta a esta classe que está 
aqui há meses na Assembleia, buscando os seus direitos legítimos faz dois 
anos que construíram esse PCCR, discutiram com o Governo anterior, 
discutiram com esse Governo e aí nós, os Deputados, temos a obrigação 
de deliberarmos essa matéria ainda este semestre e resolvermos a situação 
desses servidores de uma vez por todas. Portanto, estamos de acordo com 
o entendimento do Deputado Rodrigo Jucá para não declarar o recesso, 
para que possamos votar essa matéria. Nós votamos sim, mas cabe a cada 
um, membro da Casa, decidir. Obrigado! 
 O Senhor Deputado Flamarion Portela pede  Questão 
de Ordem – Senhor Presidente, senhoras e senhores Deputados, nós 
entendemos a angústia dos trabalhadores da área tecnológica e, para 
que isso efetivamente seja resolvido de forma definitiva, aqui, sem 
nenhuma crítica ao deputado Zé Reinaldo, o que eu pude perceber é 
que o deputado. Enquanto líder, não está tendo força para equacionar 
esse problema. O Deputado Chicão tem razão. Fica aqui, Deputado 
Rodrigo Jucá, um apelo a Casa, a Vossa Excelência para que faça 
a intermediação junto ao Executivo para que, forma definitiva, 
resolvamos essa questão. Então, a gente apela pelo compromisso 
de Vossa Excelência para que até segunda ou terça-feira tenhamos 
esses cálculos para que todos nós possamos conhecer qual o impacto 
financeiro disso, qual a resposta do Governo a respeito desse impacto 
financeiro para que a equação seja encontrada, em respeito a todos 
esses trabalhadores. Obrigado.
 O Senhor Deputado Ionilson Sampaio pede Questão de 
Ordem – Senhor Presidente, de início, nós ficamos, inclusive, de 
discutir a questão desses trabalhadores. Se Vossa Excelência decretasse 
o recesso em Sessão Extraordinária na segunda-feira, porque o nosso 
entendimento também seria esse, porque os servidores não podem ficar 
em greve e o estado sem discutir essa questão. Então, diante do apelo 
dos colegas parlamentares e da própria oposição, do Deputado Rodrigo 
Jucá, nós também concordamos que isso seja discutido até segunda-
feira, porque isso está desgastando a Casa. Os servidores estão cobertos 
de razão e precisam que a situação seja definida. Agora, a sugestão que 
o Deputado Flamarion deu é a mais pertinente, o Deputado Rodrigo 
junto com o Deputado Zé Reinaldo e eu, como vice-Líder, posso 
ajudar nessa construção para que, assim que o Governador chegar, 
nós resolvamos essa questão de uma vez por todas. Obrigado, Senhor 
Presidente.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus – Senhor Presidente, 
esta Casa quando que votar, ela vota, tanto faz estar de recesso ou não, o 
importante é que esta Casa decida que vai votar o PCCR dos servidores 
que estão aqui clamando por isso. Quero me juntar à solicitação do 
Deputado Rodrigo Jucá que foi coerente em pedir para que não se decrete 
recesso até que se vote o PCCR, mas que se decida, a Comissão tem que 
se decidir pela aprovação ou não e colocar para o Plenário tomar uma 
decisão, porque enquanto a Comissão não decidir, o Plenário não tem 
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como tomar a decisão.
 O Senhor Deputado Rodrigo Jucá – Senhor Presidente, quero 
fazer só uma observação. Esse Projeto ainda não foi votado e não é 
porque o Governador não queira, tanto é que foi ele quem mandou o 
projeto para cá, sabendo do impacto financeiro que o projeto original 
tem. Se dependesse da vontade dele, esse projeto já teria sido votado 
há muito tempo.
 O Senhor Deputado Zé Reinaldo – Senhor Presidente, 
eu ouvi atentamente todos os colegas que se manifestaram. O meu 
sentimento é o mesmo do Deputado Rodrigo Jucá, inclusive ele já 
tinha me feito o pedido que fizesse o Requerimento verbal para que 
não houvesse o recesso até a apreciação melhor do projeto que está 
se discutindo. Concordo quando o Deputado diz que se não fosse 
para aprovação, o Senhor Governador não teria mandado o projeto 
para esta Casa. Agora, vou discordar do Deputado Flamarion, pois 
não gosto de ser atacado, quando ele diz que não estou tendo forças 
para conduzir o processo, ou forças para que o projeto seja votado. Eu 
garanto que estou tendo forças além do que possa imaginar, porque se 
não tivesse forças, eu não teria permitido e tomado a decisão. O que eu 
não quero é tomar uma atitude que venha prejudicar o projeto na sua 
originalidade, o qual foi prejudicado, mas não  por esta Casa por não ter 
votado, mas sim pela quantidade de emendas que foram apresentadas 
ao projeto por outras categorias que fizeram suas reivindicações, e 
o governo sem ter tido uma avaliação geral do impacto financeiro, 
ou para não chegar esse projeto lá e ser vetado, e depois dizer que o 
governo mandou e vetou, mas o governo quer votar, aprovar, só não 
quer dificultar que foi criado aqui em função das outras emendas. Aqui 
estamos lidando com pessoas de nível superior, pessoas formadores 
de opinião, e cada um vai fazer o seu juízo final a respeito da decisão 
que cada Deputado  tomou aqui em relação a esse projeto. Se eu não 
tivesse consciência do que estou fazendo, deixaria esse projeto fosse 

votado com emendas e depois é que iria ver o tamanho do prejuízo 
que seria causado. Portanto, foi essa posição, conversei com o Senhor 
Governador que entendeu a nossa habilidade em retirar. Ele está 
chegando e iremos discutir, o que não quero é amanhã ser culpado por 
omissão, por não ter permitido que esse projeto fosse votado da forma 
como queriam, até para atender algumas vontades pessoais. E foi lá 
atrás, no passado, que talvez alguém não tenha tido o equilíbrio de 
segurar algumas ações que não deveriam ter sido votadas e causaram 
grandes prejuízos a outras pessoas.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Senhor Presidente, quero 
me manifestar, porque os colegas que não vêm para as Sessões, pode pegar 
a gravação da Casa,  fazem manobras e, na última hora, querem ser o pai da 
criança. A acho que o Senhor tem que tomar a decisão, compreendendo esta 
Casa e fazendo o melhor juízo, e não ouvir mais ninguém. Sou testemunha 
de que em mais de cinco Sessões não tivemos quorum. esse tipo de manobra 
eu não aceito, para fazer platéia para os outros.
 O Senhor Presidente (Chico Guerra) – É prerrogativa do 
Presidente decretar ou não o recesso. Essa decisão vai entrar na terça-
feira e acredito que até lá se resolva esse problema. Se na terça não for 
resolvido fica valendo o recesso.
 Convoco os Senhores Deputados para a  Sessão Extraordinária 
segunda-feira, à tarde, e terça-feira de manhã.
 Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a Sessão 
e convoco outra para dia 22 à hora regimental.
 Registraram presença, na Sessão, os Senhores Deputados: 
Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chicão da Silveira, Chico Guerra, 
Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Erci de Moraes, Flamarion Portela, 
Gabriel Picanço, Ionilson Sampaio, Jean Frank, Joaquin Ruiz, 
Marcelo Natanael, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Remídio Monai, 
Rodrigo Jucá, Soldado Sampaio e Zé Reinaldo.
Ata Sucinta Aprovada em: 22/07/2014
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