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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SESSÃO ORDINÁRIA

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, convoca os Excelentíssimos Senhores 
Parlamentares de acordo com o art. 23, IV, alínea “b” e art. 119, §1º, II, 
e §2º do Regimento Interno da ALE e as Resoluções nº 010/2020 e art. 3º 
da Resolução nº 011/2020, para Sessão Remota Ordinária da Assembleia 
Legislativa para o dia 19 de maio do corrente ano, às 15hs, para deliberar 
sobre matérias legislativas que não possam aguardar a normalização da 
situação de pandemia causada pelo COVID-19. 

Palácio Antônio Martins, 18 de maio de 2020.
Deputado Estadual JALSER RENIER

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

ATA DA 2822ª SESSÃO, EM 10 DE MARÇO DE 2020
59º PERÍODO LEGISLATIVO DA 8ª LEGISLATURA

= ORDINÁRIA =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER

Às nove horas e vinte e sete minutos do dia dez de março de dois mil e 
vinte, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
octingentésima vigésima segunda Sessão Ordinária do quinquagésimo 
nono Período Legislativo da oitava Legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado de Roraima.O Senhor Presidente Jalser Renier– Convido a 
Senhora Deputada Betânia Almeida para atuar como Segunda-Secretária ad 
doc.Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à verificação de 
quórum. O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – Senhor Presidente, 
há quórum para abertura dos trabalhos.O Senhor Presidente Jalser Renier 
– Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo 
roraimense, declaro aberta a presente Sessão.Solicito à Senhora Segunda-
Secretária que faça a leitura da Ata da Sessão Anterior.A Senhora Segunda-
Secretária Betânia Almeida – (Lida a Ata). O Senhor Presidente Jalser 
Renier - 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. Solicitoao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à leitura do Expediente. Senhor Primeiro-
Secretário Chico Mozart – O Expediente consta do seguinte, Senhor 
Presidente: RECEBIDOS DO PODER JUDICIÁRIO: Ofício nº 
1026/2020, de 05/03/2020, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de 
Roraima, encaminhando o Projeto de Lei Complementar nº 004/2020; 
Ofício nº 1027/2020, de 05/03/2020, de autoria do Tribunal de Justiça do 
Estado de Roraima, encaminhando o Projeto de Lei Complementar nº 
005/2020. RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: Projeto de Lei nº 014/2020, 
de 05/03/2020, de autoria da Deputada Tayla Peres, que “dispõe sobre a 
regulamentação do direito à propriedade rural ou urbana”; Requerimento nº 
010/2020, de 04/03/2020, de autoria da Deputada Aurelina Medeiros, que 
requer a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 067/2018, que “revoga 
e altera dispositivos normativos da Lei nº 976, de 14 de julho de 2014, que 
dispõe sobre a Política Fundiária e Rural e de Regularização Fundiária 
Rural do Estado de Roraima e dá outras providências”; Requerimento nº 
011/2020, de 04/03/2020, de autoria do Deputado Chico Mozart, que requer 
a retirada de Tramitação do Projeto de Lei nº 172/2019, que “estabelece a 
obrigatoriedade das concessionárias dos serviços públicos relacionados a 
oferecerem opção de pagamento por cartão de débito e/ou crédito antes da 
suspenção do serviço e dá outras providências”; Indicação nº 058/2020 de 
17/02/2020, de autoria da Deputada Catarina Guerra, encaminhado ao 
Governo do Estado, solicitando providências necessárias para solucionar a 
insuficiência de médicos obstetras que realizam atendimento no Centro de 
Referência da Saúde da Mulher; Indicação nº 059/2020, de 12/02/2020, da 
Deputada Tayla Peres ao Governo do Estado, solicitando recuperação da 
ponte de madeira sobre o Igarapé Cujubim, localizada na Vicinal 08, na 
Região da Confiança 3, no município de Cantá; Indicação nº 060/2020, de 
17/02/2020, da Deputada Tayla Peres ao Governo do Estado, solicitando 
aquisição com urgência de uma ambulância para o Hospital Estadual 
Epitácio de Andrade Lucena, no município de Alto Alegre; Indicação nº 
061/2020, de 17/02/2020, da Deputada Tayla Peres ao Governo do Estado, 
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todos, principalmente as mulheres, pela recente passagem do Dia 
Internacional da Mulher, com a ressalva de nós, que enfrentamos uma tripla 
jornada e ainda temos que lidar com a covardia de muitos homens que nos 
agridem e nos violentam. É por respeito a essas mulheres que apresentei um 
projeto nesta Casa contra o feminicídio e à violência doméstica. É esse 
tema que nos traz à Tribuna hoje. Ontem, foi o Dia do Combate ao 
Feminicídio, uma data que entrou para o calendário de eventos do estado de 
Roraima, através de uma lei, de minha autoria. Como é grande o número de 
mulheres que sofrem esse tipo de violência! Eu cresci em um ambiente de 
cultura machista, vendo casos de violência contra mulheres. Essa indignação 
com esse desrespeito, hoje, me impulsiona a fazer parte desse movimento 
para as mulheres e militar essa causa em todos os espaços que atuo, seja na 
condição de mãe, esposa, amiga e principalmente, como parlamentar, 
porque hoje as represento nesta Casa.Ontem, iniciamos uma grande 
campanha de combate ao feminicídio e violência contra a mulher com a 
entrega da cartilha: Não se Cale. Durante todo mês de março iremos realizar 
entrega das cartilhas, fazer blitz em semáforos, ir às escolas, instituições, 
levar mensagem por todo o estado, principalmente no interior e comunidades 
indígenas, esclarecendo e informando que a mulher tem o direito de viver 
livre e sem violência, porque a agressão, seja ela física, moral, patrimonial, 
sexual e psicológica é crime. A ideia é conscientizar homens e mulheres 
sobre a valorização da vida. É por isso que coloco a cartilha à disposição de 
todos vocês, para que essa informação possa chegar ao maior números de 
pessoas e que a gente possa ter consciência da não violência. Homens, não 
nos matem! Temos que acabar com o mito de que em briga de marido e 
mulher ninguém mete a colher. Vendo e ouvindo qualquer tipo de violência, 
denuncie, não se cale, você pode estar salvando uma vida. Tenho feito um 
trabalho em prol da mulher em várias vertentes. São projetos que abrangem 
diversos aspectos da política para as mulheres. Infelizmente, por mais que 
a gente fale, a violência doméstica, hoje, em nosso estado se torna banal e 
o feminicídio é realidade em Roraima. Aliás, as estatísticas apontam que 
Roraima é o estado mais violento de todo Brasil. A gente sabe que muitas 
mulheres não conseguem romper o círculo de violência, porque dependem 
financeiramente dos companheiros ou moram na casa deles. Nesse sentido, 
apresentei mais dois projetos de lei pensando em criar oportunidades para 
essas mulheres alcançarem sua independência financeira e sair do ciclo de 
violência. Um desses projetos oferece cota para mulheres vítimas de 
violência doméstica nos programas de habitação e interesse social do 
governo. E o outro, cria regime especial de atendimento prioritário para as 
mulheres vítimas de violência familiar nos programas de emprego, renda, 
qualificação técnica e profissional.Quero, mais uma vez, parabenizar todas 
as mulheres e convidar para que se engajem nessa causa, que é o combate 
ao feminicídio e violência doméstica.Aparte concedido à Senhora Deputada 
Tayla Peres - Bom dia a todos. Quero lhe parabenizar por essa bandeira que 
levanta, por esse trabalho que Vossa Excelência vem fazendo e está de 
parabéns. Ainda, nos dias de hoje, existem muitas mulheres que sofrem 
violências, mas não têm coragem de denunciar. Agora mesmo estava 
conversando com o Deputado Eder, dizendo para ele que nos dias de hoje 
ainda existem muitas adolescentes com o primeiro namorado, que são 
agredidas e que não têm coragem de denunciar, como também grandes 
mulheres na sociedade. Com esse trabalho você está incentivando as 
mulheres que passam por esse tipo de problema, que denuncie. Conte 
comigo, com a Deputada Tayla, no que for preciso, para que juntas 
defendamos essa bandeira. Obrigada!A Senhora Deputada Yonny Pedroso 
– Obrigada, Deputada Tayla. Lembrando, gente, que a violência não é só 
física, temos a violência psicológica, moral, sexual e patrimonial. Então, 
não podemos nos calar! Devemos denunciar a violência doméstica, porque 
todas nós temos o direito de viver sem violência em um ambiente de paz, 
amor e respeito. Nós não precisamos apenas de um dia para ser lembrada, 
como o dia 8 de março, e sim precisamos de todos os dias para que possamos 
ser respeitadas. Muito obrigada!A Senhora Deputada Betânia Almeida – 
Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, e vocês que 
nos acompanham pela TV/Assembleia, redes sociais, que tenhamos todos 
um dia abençoado.No último domingo, dia 8 de março, foi comemorado o 
Dia Internacional da Mulher, uma data em que muitas mulheres ganharam 
flores, presentes caros, jantares, que marcaram, certamente, a data. Mas, 
também, é um dia para reflexão sobre o papel da mulher na sociedade. 
Quero destacar a representante do movimento Mais Mulheres da OAB, que 
aqui se encontram, sob a liderança da competente advogada, amiga Floranir 
Mota. Sejam todas bem-vindas na Casa do Povo. Para quem não conhece o 
movimento, esse movimento Mais Mulheres da OAB nasceu da união das 
advogadas roraimenses e hoje é referência em toda as Seccionais do Brasil. 
É um movimento que luta pela igualdade de gênero e ampliação do espaço 
da mulher no sistema OAB. Parabéns, colegas advogadas, vocês são 
excelentes exemplos de que as mulheres são capazes de se unir para garantir 
direitos e contribuir com a sociedade. É isso que também desejamos na 

solicitando manutenção na estação elevatória de esgoto localizada no 
Bairro Tancredo Neves, no município de Boa Vista; Indicação nº 062/2020, 
de 17/02/2020, da Deputada Tayla Peres ao Governo do Estado, solicitando 
que sejam atendidas as necessidades da Escola Padre Caleri, localizada no 
Km 500, Novo Paraíso, no município de Caracaraí; Indicação nº 063/2020, 
de 17/02/2020, da Deputada Tayla Peres ao Governo do Estado, solicitando 
instalação do PROERD- Programa Educacional de Resistência às Drogas e 
à Violência, na Escola Padre Caleri, localizada no Km 500, Novo Paraíso, 
no município de Caracaraí; Indicação nº 064/2020, de 17/02/2020, da 
Deputada Tayla Peres ao Governo do Estado, solicitando reforma do Clube 
de Mães, localizado no Distrito de Martins Pereira, no município de 
Rorainópolis; Indicação nº 065/2020, de 17/02/2020, da Deputada Tayla 
Peres ao Governo do Estado, solicitando recuperação da estrada na Vicinal 
36, localizada no município de Rorainópolis; Indicação nº 066/2020, de 
17/02/2020, da Deputada Tayla Peres ao Governo do Estado, solicitando 
que seja providenciada a alocação de pessoal para zeladoria, vigilância e 
merendeira, na Escola Fagundes Varela, localizada no Distrito de Martins 
Pereira, no município de Rorainópolis; Indicação nº 067/2020, de 
17/02/2020, da Deputada Tayla Peres ao Governo do Estado, solicitando 
recuperação da ponte localizada no Km 1, da Vicinal 8, no Distrito de 
Martins Pereira, no município de Rorainópolis; Indicação nº 068/2020, de 
17/02/2020, da Deputada Tayla Peres ao Governo do Estado, solicitando 
que seja providenciada a alocação, com urgência, de médicos obstetras para 
atendimento do Centro de Referência da Mulher–CRSM, no município de 
Boa Vista; Indicação nº 069/2020, de 18/02/2020, da Deputada Ione 
Pedroso ao Governo do Estado, solicitando necessidade de aquisição de 
insulina na rede de saúde estadual para distribuição aos diabéticos; 
Indicação nº 070/2020, de 18/02/2020, da Deputada Ione Pedroso ao 
Governo do Estado, solicitando aquisição de insumos básicos assim como 
manutenção de equipamentos no Hospital Materno Infantil Nossa Senhora 
de Nazaré; Indicação nº 071/2020, de 18/02/2020, do Deputado Odilon 
Filho ao Governo do Estado, solicitando reconstrução da ponte de acesso à 
Comunidade do Água Boa, localizada na Vicinal 01, no município de 
Caracaraí; Indicação nº 072/2020, de 18/02/2020, do Deputado Renan 
Filho ao Governo do Estado, solicitando garantia quanto ao pagamento de 
gratificação de risco de vida (GRV), para os agentes sócios-instrutores do 
Sistema Socioeducativo no estado de Roraima; Indicação nº 073/2020, de 
18/02/2020, do Deputado Eder Lourinho ao Governo do Estado, solicitando 
fiscalização de trânsito mais rigorosa com ênfase no uso de álcool e outras 
substâncias ilícitas na direção de veículos; Indicação nº 074/2020, de 
19/02/2020, da Deputada Tayla Peres ao Governo do Estado, solicitando 
recuperação da ponte de madeira sobre o Rio Cachorro, localizada na 
Vicinal 08, região da Confiança 3, no município de Cantá; Memorando nº 
011/2020, de 04/03/2020, de autoria do Deputado Jânio Xingu, justificando 
sua ausência à Sessão Plenária do dia 04 de março do corrente ano; 
Memorando nº 015/2020, de 04/03/2020, de autoria da Deputada Catarina 
Guerra, justificando sua ausência à Sessão Ordinária do dia 27 de fevereiro 
do corrente ano; Memorando nº 012/2020, de 05/03/2020, de autoria do 
Deputado Jânio Xingú, justificando sua ausência à Sessão Plenária do dia 
05 de março do corrente ano; Memorando nº 018/2020, de 05/03/2020, de 
autoria do Deputado Chico Mozart, justificando sua ausência à Sessão 
Plenária do dia 05 de março do corrente ano; Memorando nº 022/2020, de 
05/03/2020, de autoria do Deputado Marcelo Cabral, justificando sua 
ausência à Sessão Plenária do dia 05 de março do corrente ano; Memorando 
nº 034/2020, de 05/03/2020, de autoria do Deputado Jorge Everton, 
justificando sua ausência à Sessão Plenária do dia 05 de março do corrente 
ano; Memorando nº 042/2020, de 05/03/2020, de autoria do Deputado 
Renan Filho, justificando sua ausência às sessões plenárias dos dias 27 de 
fevereiro e 05 de março do corrente ano; Memorando nº 012/2020, de 
09/03/2020, de autoria do Deputado Eder Lourinho, justificando sua 
ausência às sessões plenárias dos dias 03, 04 e 05 de março do corrente ano. 
DIVERSOS: Carta de Reivindicação, de autoria do Movimento Indígena 
do Estado de Roraima, reivindicando o direito garantido dos povos 
indígenas do Estado.Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente. 
O Senhor Presidente Jalser Renier – Solicito ao Senhor Primeiro-
Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para o Grande 
Expediente.O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – Senhor 
Presidente, há dois oradores inscritos, Deputada Yonny e Deputada 
Betânia.O Senhor Presidente Jalser Renier – Com a palavra Deputada 
Yonny, com o tempo de 30 minutos.O Senhor Deputado Gabriel Picanço 
pede Questão de Ordem. - Presidente, gostaria de solicitar, após a fala da 
Deputada Yonny, que o senhor possa me conceder cinco minutos, pois não 
tive tempo de me inscrever.O Senhor Presidente Jalser Renier – Acatado o 
pedido de Vossa Excelência.A Senhora Deputada Yonny Pedroso – 
Senhoras e Senhores, bom dia. Bom dia a todos os que estão nos assistindo, 
colegas do Plenário, TV/Assembleia, facebook. Quero cumprimentar 
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batalha, lutando por dias melhores para as nossas mulheres e tenho certeza 
que com a nossa união, nós vamos, certamente, melhorar a nossa posição 
nesse ranking. Não tem sido fácil acordar todos os dias com as nossas 
jovens e adolescentes sendo assassinadas, estupradas brutalmente, em um 
estado tão pequeno como o nosso. Dá sim para fazer a diferença. Que 
possamos seguir e que o Senhor nos renove as forças. A Deputada Aurelina 
Medeiros, que é o nosso exemplo aqui na Casa; Deputada Lenir Rodrigues, 
mulher aguerrida na luta contra os direitos da mulher... parabenizar também 
o CHAME e todas nós parlamentares e mulheres que se encontram aqui 
neste Parlamento hoje, representando outras mulheres, mulheres 
presidiárias, mulheres que estão nos hospitais, mulheres que estão neste 
momento sendo violentadas. Que possamos sim, em briga de marido e 
mulher meter a colher. A qualquer passo de violência, devemos acionar à 
justiça. É o nosso papel, como cidadãs, socorrer umas às outras. A palavra 
sonoridade se faz necessária neste momento. É unindo forças, é não 
divulgando o que não se deve, se é contra a nossa colega, se é contra uma 
mulher. Sempre devemos estar unidas umas às outras. Tenhamos todos um 
bom-dia. Que o senhor nos abençoe. Obrigada!O Senhor Presidente Jalser 
Renier – Deputado Gabriel com a palavra.O Senhor Deputado Gabriel 
Picanso – Bom-dia a todos! Quero agradecer, Presidente, Vossa Excelência 
por me conceder este espaço, pois não deu tempo de me inscrever, para 
parabenizar aqui as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Em nome 
da nossa brilhante Deputada Angela Águida, quero aqui cumprimentar 
todos da galeria. Presidente Jalser, eu tomei a liberdade de pedir esse espaço 
para externar, ainda, o meu posicionamento em referência à BR-174, 
principalmente dentro da reserva indígena Waimiri/Atroari. No decreto 
presidencial, Presidente, que demarcou a reserva Waimiri/Atroari, ficaram, 
expressamente, fora daquela reserva a BR-174. Ela ficou fora. Está no 
decreto presidencial, cinquenta metros para um lado e cinquenta metros 
para o outro. Eu quero chamar aqui a atenção do Ministério Público Federal, 
da CGU, que são os guardiões da legalidade, da moralidade. O contrato que 
foi assinado pela empresa que está fazendo o asfaltamento, Presidente 
Jalser, tinha contemplado também cercas, como tem no decorrer da BR-
174, da 210, cinquenta metros retirados do eixo da estrada, mas na reserva 
Waimiri/Atroari eles fizeram menos de um metro do meio fio, justamente 
nas áreas onde tinha acostamento para caminhão, para um acidente ou 
alguma coisa. Eu quero chamar a atenção, Presidente Jalser, desses órgãos, 
do Ministério Público Federal, para que fiscalize, que pegue o contrato da 
empresa que fez essa obra dentro da reserva Waimiri/Atroari. Por que 
fizeram, Deputado Xingú, em cima do meio fio? É ilegal e, no mínimo, 
imoral. Quero chamar também a atenção dos órgãos de controle que cuida 
dos índios Yanomami. Os índios Yanomami, aqui em frente do Romeu 
Caldas, estão aglomerados, vinte, trinta índios, crianças, homens e 
mulheres, há mais de uma semana, já estou observando isso, passando 
necessidade e dormindo ao relento. Quando tem um problema desses, as 
Ongs se escondem, a Justiça Federal se esconde, a FUNAI se esconde. Que 
a Justiça Federal obrigue a FUNAI ou a quem for de direito a cuidar, a levar 
comida para eles, porque eles não têm culpa de estar ali, Presidente. Quem 
tem culpa é quem demarcou as terras, nove milhões e seiscentos mil 
hectares demarcadas e não deram oportunidades à essas pessoas viverem 
com dignidade dentro da sua reserva. Então, que chamem as Ongs 
responsáveis, que levem assistência a eles, que levem lá para dentro da 
comunidade e dê sustentabilidade. O Paludo perdeu uma fazenda com essa 
cruel demarcação. Ele criava duas mil e quinhentas reses. A fazenda está lá 
jogada às traças, sem ninguém e não deram a oportunidade para lá colocar 
pelo menos animais, gados, para os índios sobreviverem. Então, eu quero 
deixar aqui o meu repúdio à FUNAI, ao Ministério Público Federal, para 
que chame, que obrigue os órgãos fiscalizadores para que venham tomar 
conta, venham dar assistência a essas crianças que estão lá. Se fossem 
refugiados da Venezuela, as Ongs estariam desesperadas em cima, porque 
recebem dinheiro da nação brasileira para tomar conta, e os índios, onde as 
Ongs recebem centenas de milhares, de milhões de reais, infelizmente estão 
abandonados. Então, esse é o meu repúdio.Aparte concedido à Senhora 
Deputada Angela Á. Portella – Quero me somar à sua indignação, no que 
diz respeito a toda essa temática que o senhor está falando. Primeiro, a 
questão das cercas, que começavam e terminavam, para não darem condição 
de um carro que estava na estrada poder parar, enfim, excluíram o 
acostamento. Eu sempre ficava me perguntando qual era a função, qual era 
o objetivo e o que explicava aquilo ali. E foi muito bom o senhor ter 
conclamado os órgãos de controles para que nos deem uma explicação 
razoável com relação a essa degradação humana, pela qual os indígenas 
Yanomamis estão passando. Isso já vem de algum tempo, Deputado 
Gabriel, pois faz quatro ou cinco anos que nós denunciamos, pedimos, 
conversamos. Houve um momento em que o ex-vereador Atevaldo, lá de 
Iracema, colocou esses índios todos dentro de um ônibus e trouxe. Eles 
estavam todos andando na estrada e ele os colocou dentro de um ônibus e 

política. Que um dia metade dos assentos nesta Casa sejam ocupadas por 
mulheres. Se os homens formam o Exército, nós temos que nos transformar 
mulheres em uma legião. Não é uma política do enfrentamento, de forma 
alguma, mas a prática da composição do fazer coletivo. Como a metade da 
população brasileira é de mulheres, elas merecem ocupar metade da mesa. 
Vamos à luta, o espaço é nosso e dele não podemos abrir mão. Se nós 
pagamos metade da conta, por isso merecemos, também, metade da Mesa. 
Senhor Presidente, senhores deputados que se encontram nesta manhã...
Aparte concedida à Senhora Deputada Yonny Pedroso – Inclusive, em uma 
das entrevistas que tive esta semana divulgando a questão da cartilha, foi 
muito bem mencionada essa questão. Reforcei a condição do Presidente 
nos dar esse espaço aqui dentro desta Casa e fui questionada sobre essa 
questão: por que não a Mesa? Nós não temos mais possibilidade de vagas, 
afinal de contas, os melhores cargos ficaram com os homens. Eu me 
comungo com seu discurso e fica o alerta para as próximas eleições. 
Obrigada!A Senhora Deputada Betânia Almeida continua. - Não é uma 
luta para dividir, é para somar. Todavia, outro desafio também exige pressa, 
que é o combate à violência contra a mulher, seja violência física, de ordem 
social, psicológica, moral ou patrimonial. É uma luta sem trégua contra as 
marcas diárias que a violência deixa no corpo, na mente e na alma das 
mulheres. O Brasil está entre as cinco potências do mundo, mas, 
infelizmente, é também o quinto país mais violento contra as mulheres. 
Segundo o monitor da violência contra a mulher, a cada sete horas acontece 
um feminicídio no Brasil. A cada sete horas uma mulher é vítima de um ato 
de covardia, muitas vezes praticado pelo próprio companheiro. O que mais 
assusta é a banalidade como é tratada a vida da mulher. O que mais revolta 
é a justificativa: “foi por amor”. Quem ama não mata. Quem ama protege, 
cuida e respeita. Esse tipo de justificativa “matei por amor” deveria ser uma 
qualificadora com o poder de majorar a pena desse tipo de marginal, que 
mata por amor. Dados de Roraima sobre a violência contra a mulher nos 
colocam como o estado campeão na arte de agredir, espancar, humilhar e 
matar mulheres. Entre 2018 e 2019, cresceu em 50% os casos de feminicídio 
em Roraima. Vivemos tempos em que cada uma de nós, mulheres, tem que 
provar todos os dias que merece o lugar conquistado. É muito triste viver 
em uma sociedade que desqualifica a mulher, pelo simples fato de ser do 
gênero feminino. Aquela velha máxima dos tempos de escola “de que quem 
bate em mulher é covarde” deve ser uma lição para a vida inteira. Nesta 
Casa temos atuado como Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da 
Mulher, mas, também, temos apresentados projetos de lei, que ampliam a 
rede de proteção e de denúncia da violência doméstica. Temos atualmente 
quatro projetos de lei tramitando pelas comissões deste Parlamento, que 
tem como foco central a defesa e proteção das mulheres. Esta luta não tem 
dono, menos ainda partido. É uma bandeira que não tem cores e nem lado; 
deve ser um compromisso coletivo de toda a sociedade. Hoje, Roraima 
dispõe de vários mecanismos de proteção e de defesa da mulher, mas os 
resultados mostram que precisamos fazer muito mais. É hora de integrar 
para não permitir que Roraima continue liderando o ranking de violência 
contra a mulher. Precisamos unir forças, intensificar as ações e ampliar 
nossos projetos sobre o tema. Ontem participei, por meio de 
vídeoconferência, de um debate em Brasília sobre democracia, liberdade de 
expressão e respeito às mulheres. Durante as falas, uma parlamentar federal 
do Paraná reclamava que até hoje a Assembleia Legislativa daquele estado 
não tem uma Procuradoria de Defesa dos Direitos da Mulher. A Assembleia 
Legislativa de Roraima já tem uma Procuradoria da Mulher, desde 2015. 
Parabéns, Presidente Jalser! Esse foi um feito importante da sua gestão 
naquela legislatura, mas precisamos que todos esses mecanismos funcionem 
de forma dinâmica e integrada ou vamos continuar na lista dos estados mais 
violentos contra as mulheres no Brasil. Para finalizar, quero destacar mais 
uma vez a presença e o exemplo do Movimento Mais Mulheres da OAB. 
Parabéns a todas as colegas advogadas, parlamentares, e a todas as mulheres 
que fazem desta luta a sua luta diária, de cada mulher, de cada mãe, de cada 
filha,. Espero que o movimento Mais Mulheres da OAB inspire também as 
demais mulheres de todas as áreas, donas de casa, agricultoras, autônomas, 
empresarias, para lutarem pelos nossos direitos. Muito obrigada pela 
atenção e que tenhamos um dia abençoado e produtivo. Que o nosso povo 
se vista também de força para fazer os nossos direitos violados por quem 
devia nos proteger. Porém, se conseguimos chegar até aqui, certamente 
conquistaremos o mundo. Nós mulheres somos 52% dos eleitores, podemos 
ocupar espaços e lugar de fala onde quisermos. Aqui na Assembleia 
Legislativa temos todo o apoio do Presidente Jalser Renier para fazermos o 
melhor, para nos unirmos, as sete mulheres desta Casa, e fazer a diferença 
na Assembleia, no nosso estado de Roraima, nos quinze municípios que 
compõem o nosso estado e é o que nós temos feito. Ontem, como bem 
mencionou a Deputada Yonny, foi feita uma blitz em homenagem ao Dia 
Internacional Contra o Feminicídio e também dia estadual. A Deputada 
Catarina Guerra e as demais deputadas passaram um final de semana na 
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Nacional de Combate ao Suicídio, disciplinando o oferecimento de 
treinamentos voltados à identificação, avaliação e gerenciamento de 
comportamentos suicidas e violência autoprovocadas”; Mensagem 
Governamental nº 065/19, de veto total ao Projeto de Lei nº 096/19, que 
“dispõe sobre o recolhimento e destinação ambiental correta de pneus 
inservíveis existentes no estado de Roraima”; Mensagem Governamental nº 
066/19, de veto total ao Projeto de Lei nº 060/19, que “cria o certificado 
Empresa Cidadã e autoriza o Executivo Estadual a conceder incentivos 
fiscais para as empresas instaladas ou que venham a se instalar no estado 
que utilizem mão de obra de ex-detentos e detentos do regime aberto e 
semiaberto, através do programa Bom Samaritano, e dá outras 
providências”; Mensagem Governamental nº 067/19, de veto total ao 
Projeto de Lei nº 036/19, que “dispõe sobre a obrigatoriedade da presença 
de profissionais de odontologia nas Unidades de Terapia Intensiva e demais 
unidades hospitalares de internações prolongadas e dá outras providências”; 
Projeto de Lei nº 029/2019, que “obriga as montadoras de veículos, por 
intermédio de suas concessionárias ou importadoras, a fornecer veículo 
reserva similar nos casos em que especifica”, de autoria do Deputado Chico 
Mozart; Projeto de Lei nº 051/19, que “proíbe, no âmbito do estado de 
Roraima, a inauguração e a entrega de obras públicas incompletas ou que, 
embora concluídas, não estejam em condições de atender aos fins a que se 
destinam ou impossibilitadas de entrar em funcionamento imediato e dá 
outras providências”, de autoria do Deputado Gabriel Picanço; Projeto de 
Lei nº 078/19, que obriga as concessionárias de telefonia fixa, móvel e TV 
por assinatura a cancelarem a multa de fidelidade no ato de rescisão 
contratual, na forma que menciona, e dá outras providências”, de autoria do 
Deputado Renato Silva; Projeto de Lei nº 083/19, com apenso do Projeto de 
Lei nº 005/2020, que “altera a Lei nº 1.297, de janeiro de 2019, que dispõe 
sobre o Quadro de Pessoal e o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do 
Tribunal de Contas do Estado de Roraima e dá outras providências”, de 
autoria do Tribunal de Contas do Estado; Proposta de Moção de Aplausos 
nº 061/19 à Associação de Apoio e Assistência aos Reeducandos do Sistema 
Prisional, bem como aos Agentes Penitenciários do Estado de Roraima, 
pelo trabalho de excelência desenvolvido, de autoria do Deputado Renan 
Filho; Proposta de Moção de Pesar nº 062/19, pelo falecimento do senhor 
Carlos Eduardo Benito Jorge, Presidente da Associação dos Delegados da 
Polícia Civil do Brasil, ocorrido na manhã do dia 24  de novembro de 2019, 
de autoria do Deputado Jorge Everton.Convido à senhora Deputada Angela 
Á. Portella para atuar como Primeira-Secretária ad hoc, a quem solicito que 
proceda à verificação de quórum para deliberações das matérias. A Senhora 
Primeira-Secretária Angela Á. Portella– Não há quórum para deliberação 
de matérias, Senhor Presidente. O Senhor Presidente Odilon Filho – Não 
havendo quórum regimental para deliberações das matérias, transfiro a 
pauta da Ordem do Dia para a próxima Sessão. Explicações Pessoais. O 
Senhor Deputado Renan Filho – Eu queria aproveitar a oportunidade para 
parabenizar o Senhor Governador Antônio Denarium, por quinta-feira, se 
não me engano, sexta-feira, ter promovido a tropa da Polícia Militar e 
Corpo de Bombeiros. Uma parte ocorreu até na quebra de interstício. Então 
isso é uma motivação para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, que, 
apesar de pouco investimento na área hoje, a gente sabe que hoje o estado 
de Roraima passa por uma crise financeira, mas promover a sua tropa é 
valorizar o trabalho do servidor público. Então, parabéns ao governador, 
parabéns ao comandante da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, 
parabéns ao Deputado Jhonatam de Jesus, que foi essencial, Senador 
Mecias de Jesus, Deputado Soldado Sampaio, que esteve lá, e todos os 
deputados: Tayla Peres, Catarina Guerra, Gabriel Picanço. Em nome desses 
deputados que citei eu agradeço a todos, porque a Assembleia sempre foi 
feita de parceiros e eu tenho certeza que esses parceiros foram de total 
importância para a efetivação desse presente dado à Polícia Militar, ao 
Corpo de Bombeiros e à sociedade. Muito obrigado!A Senhora Deputada 
Angela Á. Portella – Ontem eu fiz uma visita ao governador Antônio 
Denarium, solicitando uma atitude eficaz no que diz respeito à questão da 
falta de leitos e da situação que se encontra a Maternidade. No mesmo 
momento, o governador fez contato com o secretário de saúde e pediu que 
ampliasse os leitos, através de contratos com hospitais particulares, para 
que as mães, no momento de ter o bebê, ou as mulheres que estão lá 
esperando uma cirurgia, tenham a possibilidade de ser atendidas de forma 
eficiente e com mais dignidade. Então eu quero agradecer também ao 
governador Antônio Denarium pela sensibilidade e por estar se esforçando, 
apesar de termos uma única maternidade no estado de Roraima e já não 
comportar mais a necessidade do estado, quanto mais com a questão da 
onda imigratória que nos pegou de surpresa. Quero agradecer ao governador 
e espero que a gente possa ter uma resposta o quanto antes, para essa 
necessidade. Obrigada!O Senhor Deputado Evangelista Siqueira – Apenas 
para reforçar o convite aos senhores e senhoras parlamentares, visto que já 
encaminhamos ofícios aos vossos gabinetes. Hoje, às quinze horas, nós 

os trouxe e os entregou à FUNAI para que resolvesse, ajudasse, organizasse 
a vida dessas pessoas, porque eles viraram andarilhos, eles não têm mais 
casas, não têm referência, estão esquecidos e marginalizados. O que me 
deixa entristecida é que a Operação Acolhida, como o senhor falou, é da 
nossa Nação e está recebendo de braços abertos os imigrantes, nada contra, 
mas que eles abrissem também uma possibilidade de fazer o acolhimento 
dessas pessoas que, na verdade, não são muitas, mas que merecem. Essas 
pessoas que estão, hoje, vivendo nessa condição de andarilhos são crianças, 
idosos e adolescentes, são pessoas que estão vivendo análoga à condição de 
animal. Elas não estão tendo uma vida digna na condição de pessoa humana. 
Obrigada, Deputado Gabriel!O Senhor Deputado Gabriel Picanço 
continua. – Obrigado, Deputada Angela. Mas, só para informar a Vossa 
Excelência que o objetivo dessa cerca junto ao meio fio, na Reserva 
Indígena, já é para excluir o direito de estacionarmos, no caso de um 
acidente, ou o carro furar o pneu, ou quebrar alguma peça. Então, temos que 
reagir sim, não podemos ficar calados, lá é da Nação brasileira. Está escrito 
lá na demarcação da reserva que 50 metros para um lado, 50 para o outro é 
nosso, é do povo brasileiro, do povo de Roraima. Não podemos nos 
esconder. Quero agradecer a todos aqui e pedir a Deus que nos ilumine e 
que o Presidente da República tenha condições de abrir definitivamente 
aquela maldita corrente que já ceifou a vida de pessoas que não puderam 
passar quando doentes ou acidentados, para que a gente possa dar menos 
sofrimento ao povo do nosso estado e por que não ao povo do Brasil? 
Somos o único estado da Nação brasileira que somos albergados 
involuntariamente. Seis meses por ano estamos impedidos de ir e vir. Você 
está albergado, não tem outra palavra. Então, quero pedir que nós nos 
juntemos ao Governo Federal para que possamos dar liberdade a essas 
pessoas de ir e vir.Aparte concedido ao Senhor Deputado Jeferson Alves. 
– Quero parabenizar Vossa Excelência por sempre estar defendendo o povo 
de Roraima, quando se trata dessas ações que têm que ser feitas de modo 
urgente e fazer uma reflexão, Deputado Gabriel. O Brasil é um país que 
abre a sua fronteira para imigrantes. Não adianta falar que a fronteira com 
a Venezuela fecha a noite, porque eles passam pelas matas, por outros 
desvios, e acabam adentrando no nosso País, e fecham a sua fronteira para 
brasileiros. Eles abrem para o imigrante e fecham para os brasileiros. Os 
valores estão invertidos. Todos nós somos iguais! A Constituição diz isso! 
Só que o direito de ir e vir no nosso estado, infelizmente, não é respeitado. 
Eu tive essa oportunidade, como Vossa Excelência bem presenciou, na 
reunião que tivemos no sábado, ao meio dia, com o Ministro Geral da 
Presidência, Jorge. E eu disse a ele que se não fosse para respeitar o direito 
de ir e vir, que a Constituição nos garante, que essa Constituição não teria 
validade no nosso estado. É o mínimo que o brasileiro, que paga imposto, 
aquele que mora neste lugar, que nasceu aqui, tem o direito de se locomover 
e de ir e vir, e isso, infelizmente, durante anos, mais de 40 anos se passaram 
com essa humilhação. Se colocarmos isso em tempo, 12 horas por dia, dá 6 
meses por ano. É um estado inviabilizado. E fazem isso de propósito, 
Deputado Gabriel, porque não querem nunca ver o estado de Roraima se 
desenvolver, sair dessa situação do estado mais pobre do Brasil, sair dessa 
situação da economia falida, que é a economia do contracheque. E quando 
o poder público atrasa um pagamento, já se instala uma crise no estado, 
porque a gente não tem uma matriz economia definida. Infelizmente, 
passamos por tudo isso, inclusive por essa humilhação que o nosso estado 
já vem enfrentado por mais de 40 anos, que é uma corrente que maltrata e 
atrasa o estado de Roraima. Meus parabéns! Vossa Excelência é um grande 
parlamentar, que tem buscado sempre esses assuntos e vamos juntar forças 
com a grande parte desses deputados que concordam com a retirada dessa 
corrente, para que Roraima fique livre desse atraso. O Senhor Deputado 
Gabriel Picanço continua – Obrigado, Deputado Jeferson Alves. E para 
encerrar, Deputado Jeferson, quero fazer, digamos, levar ao conhecimento 
da população de Roraima que aquela corrente está instalada ilegalmente. Lá 
é área do Governo Federal, lá não está demarcado. Não é área de reserva 
indígena, cinquenta metros para um lado e cinquenta metros para outro. 
Está ilegalmente. A Justiça brasileira tinha que fazer cumprir seu papel e 
determinar que o Exército fosse lá, a Polícia Federal, abrisse a corrente e 
pronto, desse trafegabilidade para o nosso povo e para o povo do Brasil que 
quer visitar Roraima. Obrigado e bom dia a todos!O Senhor Presidente 
Odilon Filho – Não havendo mais oradores inscritos, passamos à 
Ordem do Dia: discussão e votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução Legislativa nº 001/2020, que “revoga o artigo 16 e o § 5º do 
artigo 108 da Resolução Legislativa nº 011/92, que aprova o Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima”; Mensagem 
Governamental nº 063/19, de veto parcial ao Projeto de Lei nº 104/19, que 
“altera a Lei nº 976, de 14 de julho de 2014, que dispõe sobre a política 
fundiária rural e de regularização fundiária rural do estado de Roraima”; 
Mensagem Governamental nº 064/19, de veto total ao Projeto de Lei nº 
071/19, que “estabelece a adequação do estado de Roraima ao Plano 
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uma grande problemática, tanto quanto ao Coronavírus, quanto à questão 
das eleições da Guiana. E nós precisamos nos reunir, os deputados que 
estiverem na Casa, da Comissão de Relações Fronteiriças. Por favor, 
convocação aqui no Plenário, é rápido, gente, para poder deliberar algumas 
ações que já foram feitas. Obrigada!O Senhor Presidente Odilon Filho – E, 
não havendo mais nada a tratar, às dez horas e trinta e quatro minutos, dou 
por encerrada a Sessão e convoco outra para o dia 11 de março de 2020, à 
hora regimental. Registraram presença, no painel, os senhores deputados e 
as senhoras deputadas: Angela A. Portella, Aurelina Medeiros, Betânia 
Almeida, Catarina Guerra, Chico Mozart, Eder Lourinho, Evangelista 
Siqueira, Gabriel Picanço, Jalser Renier, Jânio Xingú, Jeferson Alves, 
Marcelo Cabral, Neto Loureiro, Odilon Filho, Renan Filho, Tayla 
Peres e Yonny Pedroso.

iremos realizar, neste Plenário, uma Audiência Pública para tratar sobre a 
eficiência energética. O que ocorre? A ANEEL, a Agência Nacional de 
Energia Elétrica está com uma consulta pública para colher informações, 
para montar um edital de um futuro leilão de eficiência energética, que vai 
acontecer em nosso estado. E fui procurado pelo Fórum Estadual de 
Energias Renováveis e abracei essa causa. E vamos realizar, hoje, essa 
Audiência Pública, porque amanhã os representantes do fórum viajam para 
Brasília para a reunião da ANEEL e já vão levar essas nossas contribuições 
para fortalecer esse edital. Uma vez que o leilão de eficiência energética vai 
ser realizado em Roraima, por que não as nossas contribuições, terem 
destaque e serem atendidas? Então, nesse intuito, eu reforço o convite aos 
senhores e senhoras parlamentares, para que hoje, às quinze horas, neste 
Plenário, todos possam participar da Audiência Pública sobre a Eficiência

 Energética. Teremos a participação da presidenta da CPI da energia elétrica, 
Deputada Betânia Almeida, e de todos os que foram convidados para 
expor sobre esse tema e nos ajudar a colher informações importantes 
para fortalecer o edital do leilão de Eficiência Energética. Era isso, 
Senhor Presidente. Obrigado! A Senhora Deputada Yonny Pedroso – 
Eu gostaria de convocar a Comissão de Relações Fronteiriças, os deputados 
que estiverem presente na Casa, por favor. Nós estamos na iminência de 


