
ATA DA 2731ª SESSÃO, EM 20 DE DEZEMBRO DE 2018 

56º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA 

=  ORDINÁRIA  = 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER 

 

 

 

   Às nove horas e quarenta e nove minutos do dia 

dezenove de dezembro de dois mil e dezoito, no Plenário desta Casa 

Legislativa, deu-se a segunda milésima septingentésima trigésima 

primeira Sessão Ordinária do quinquagésimo sexto Período 

Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do 

Estado de Roraima. 

 

   O Senhor Presidente Jalser Renier – Convido os 

Senhores Deputados Lenir Rodrigues e Valdenir Ferreira para 

atuarem como Primeira-Secretária e Segundo-Secretário ad hoc, 

respectivamente. 

   Solicito a Senhora Primeira-Secretária que faça a 

verificação de quórum. 

 

   A Senhora Primeira-Secretária Lenir Rodrigues – 

Senhor Presidente, há quórum regimental. 



 

   O Senhor Presidente Jalser Renier - Havendo 

quórum regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo 

roraimense, declaro aberta a presente Sessão. 

   Solicito ao Senhor Segundo-Secretário que proceda 

à leitura da Ata da Sessão anterior. 

 

   O Senhor Segundo-Secretário Valdenir Ferreira – 

(Lida a Ata). 

 

   O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão 

a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum Deputado que queira 

discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica, os 

Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. 

   Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior. 

   Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda 

à leitura do Expediente. 

 

   A Senhora Primeira-Secretária Lenir Rodrigues – 

Senhor Presidente, o Expediente consta do seguinte. RECEBIDO 

DOS DEPUTADOS: Requerimento nº 120, de 19/12/18, do 

Deputado Gabriel Picanço – Vice-Presidente da Comissão Especial 

Externa, criada nos Termos da Resolução nº 029, alterada pela 



Resolução nº 035/2017, requerendo prorrogação de prazo por igual 

período para seu funcionamento. Memorando nº 099, de 19/12/2018, 

do Deputado Naldo da Loteria, informando sua ausência na sessão 

plenária do dia 19 de dezembro do corrente ano. 

   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. 

   A Senhora Primeira-Secretária Lenir Rodrigues – 

Não há oradores inscritos para o Grande Expediente. 

   O Senhor Presidente Jalser Renier – Não havendo 

oradores inscritos para o Grande Expediente, passamos para a Ordem 

do Dia com  

 

 GRANDE EXPEDIENTE: Não houve. ORDEM DO DIA: O Senhor 

Presidente anunciou para a pauta da Ordem do Dia discussão e 

votação, em turno único, das seguintes proposições: Projeto de Lei 

nº 149/17, que “Obriga os estabelecimentos públicos e privados 

localizados no Estado de Roraima a inserirem nas placas de 

Atendimento Prioritário o Símbolo Mundial de Conscientização do 

Transtorno do Espectro Autista e dá outras providências, de autoria 
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do Deputado Valdenir Ferreira. Projeto de Lei nº 151/17, que 

“Dispõe sobre medidas de prevenção e combate ao abuso sexual de 

mulheres nos meios de transporte coletivo do Estado de Roraima e dá 

outras providências, de autoria da Deputada Aurelina Medeiros. 

Projeto de Lei nº 169/17, que “Dispõe sobre o atendimento às 

pessoas com deficiência auditiva por meio de um tradutor-interprete 

em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) nos órgãos de saúde 

públicos no Estado de Roraima e dá outras providências, de autoria 

do Deputado Valdenir Ferreira.  

   Solicito a Senhora Primeira-Secretária Lenir 

Rodrigues que proceda a leitura do Projeto de Lei nº 149/17. 

   A Senhora Primeira-Secretária Lenir Rodrigues – 

Lido o Projeto de Lei nº 149/17. 

   O Senhor Presidente Jalser Renier – Solicito a 

Senhora Primeira-Secretária que proceda a verificação de quórum 

para a deliberação de matérias constantes na Ordem do Dia. 

   A Senhora Primeira-Secretária Lenir Rodrigues – 

Senhor Presidente, não há quórum para deliberação das matérias da 

Ordem do Dia. 

   O Senhor Presidente Jalser Renier – Não havendo 

quórum para deliberação das matérias, nós iremos encerrar esta 

Sessão, mas antes de encerrar esta Sessão, quero dizer a todos os 



colegas que neste momento a Assembleia Legislativa encerra suas 

atividades deste ano sem a votação do Orçamento, pois não houve um 

consenso entre os Deputados Estaduais e entendo que a intenção é 

fazer um Orçamento onde a população seja a maior beneficiada no 

tocante as questões institucionais. Chegamos ao final deste Exercício 

dizendo aos Senhores Deputados que agradecemos pela convivência 

com os dez deputados que deixam esta Casa e que certamente 

deixarão saudades neste parlamento. Deixarão uma lembrança 

positiva do seu trabalho, da sua atuação, do seu desempenho político, 

e da sua responsabilidade com a coisa pública. Não tenho nenhuma 

dúvida que os trabalhos que apresentamos nesta Casa, se não fosse 

esse grupo, se não fossem esses Deputados, não teriam tido o êxito 

que tivemos dentro dessa Casa. Passamos por momentos de muitas 

dificuldades, momentos em que a união se fez necessária para 

podermos restabelecer a ordem nesta Casa. Tivemos situações 

antagônicas diante de um cenário de crise que vivemos, mas sempre 

procuramos fazer a boa aliança e sempre procuramos viver em 

harmonia, mesmo diante de tamanha crise institucional. Hoje, 

chegamos ao final dessa Legislatura e não tenho nenhuma dúvida que 

os Deputados que fizeram parte dela ficarão na história desta Casa e 

nos anais desse parlamento. Por esta razão é que quero aqui, mais uma 

vez, expressar minha amizade aos senhores e senhoras que deixam 

esta Casa, provisoriamente, pois não tenho nenhuma dúvida que o 



trabalho do Poder Legislativo continua e a ação dos senhores 

continuam também. Quero agradecer imensamente a cada um dos 

meus colegas, quero também enaltecer o trabalho dos Deputados que 

conseguiram voltar a esta Casa, os Deputados que se reelegeram, 

desejando-lhes saúde e sucesso e que tenhamos uma Legislatura com 

harmonia e paz, sempre pautada para o bem da sociedade que é a 

função desta Casa. Agradeço a todos os que estão aqui, a todos os que 

continuarão aqui, aos que estão saindo provisoriamente desta Casa, 

um até breve e sejam bem-vindos os que estão chegando. Passaremos 

agora para o Expediente de Explicações Pessoais. 

 

   O Senhor Deputado Evangelista Siqueira – Senhor 

Presidente, primeiramente gostaria de, em tempo ainda, parabenizar a 

nossa querida Gigi, nossa querida Gizelda. A pessoa das Comissões 

que há tanto tempo realiza um trabalho de excelência nesta Casa, que 

nos dá auxílio, ajuda e direciona bem nossos projetos nas Comissões. 

No dia de ontem... Portanto, não poderia deixar de parabenizá-la, viu 

Gigi, diretora das Comissões?! Que Deus te abençoe e te guarde 

sempre. Senhor Presidente, gostaria de dizer que ontem estivemos no 

Município do Bonfim para a inauguração da nova sede da Defensoria 

Pública daquela região e a inauguração dessa obra vai beneficiar os 

municípios de Bonfim e Normandia. Alegro-me mais com isso porque 

é fruto de emeda parlamentar de minha autoria. Aqui nós temos dois 



Defensores na casa, Deputada Lenir e o deputado Oleno, e, em 

conversas, sempre ouvir a citação dos dois sobre a necessidade de 

alguns municípios. E, também, caminhando naquela região, nos 

municípios, eu ouvia da população o clamor da nova sede da 

Defensoria, porque a população que não podia pagar advogado era 

atendida em uma pequena sala da comarca lá de Bonfim. E com essa 

conversa, com esse diálogo com a população, e também com os meus 

parceiros, eu fiz a alocação de emenda parlamentar de um milhão de 

reais para aquele município. Ontem se concretizou o fruto desse 

trabalho do nosso mandato, ontem foi a inauguração da nova sede da 

Defensoria Pública no município de Bonfim, para atender Normandia, 

Bonfim e demais regiões próximas. Um prédio acessível, um prédio 

bem estruturado, e eu tenho certeza que a população daqueles 

municípios, agora, terão um tratamento diferenciado e de excelência 

por parte da Defensoria e, também, os servidores daquele órgão um 

ambiente saudável para trabalhar. Fico contente e muito feliz. Estive 

ontem na inauguração e essa semana já começa o funcionamento. 

Quero registrar também a minha acolhida e meu aplauso aos novos 

colegas que chegam nesta casa, parlamentares eleitos pela primeira 

vez. Parabenizo também os colegas que foram reeleitos e os colegas 

que deixam momentaneamente ou talvez de vez esta casa, quero 

parabenizá-los pelos trabalhos realizados, por representar bem o povo 

de Roraima, muito obrigado.  



 

   A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Senhor 

Presidente, eu também quero aproveitar a oportunidade para 

parabenizar o Deputado Evangelista Siqueira pela inauguração da 

nova sede da Defensoria Pública no munícipio do Bonfim e agradecer 

como Defensora Pública a sua disposição em ter colocado essa 

emenda, realmente, o prédio é fantástico e vossa excelência está de 

parabéns. Quero também me despedir momentaneamente dos demais 

colegas que não alcançaram a reeleição, mas que talvez em breve 

estejam também aqui conosco. Parabenizar os que se reelegeram e nos 

colocar à disposição da população. Mas eu quero fazer um 

agradecimento especial a Mesa Diretora desta sétima Legislatura na 

pessoa do Presidente Deputado Jalser Renier e do Primeiro Vice-

Presidente Deputado Coronel Chagas, porque eu acredito que Vossas 

Excelências souberam realmente dirigir essa Casa e realizar gestão de 

excelência. Eu que tive essa primeira experiência no parlamento me 

senti segura com Vossas Excelências no comando, e, apesar de todos 

os problemas que tivemos, nós sentimos seguros sob a gestão de 

Vossas Excelências à frente da Mesa Diretora da Assembleia. Então, 

Deputado Jalser, eu quero lhe dizer também, e declarar publicamente, 

que para essa próxima gestão, se Vossa Excelência for realmente 

candidato a Presidência da Assembleia, nem que o senhor falte no dia, 

primeiro o Senhor terá o meu voto de apoio para ser Presidente 



novamente desta Casa. Então, o Senhor pode até viajar que eu vou 

votar do mesmo jeito. Então, eu quero declarar publicamente, para 

que não reste dúvida, que Vossa Excelência terá meu voto. 

 

   A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Bom dia, 

bom dia a todos. Eu não sou muito boa de despedida não, viu Jalser?! 

Eu quero dizer que essa é nossa última sessão do ano aqui, alguns 

colegas não estarão com a gente ano que vem. A Assembleia é uma 

irmandade, aqui a gente convive vários anos, vários meses e vários 

dias, a gente passa mais tempo com os colegas do que muitas vezes 

com a nossa família, a gente aprende a querer muito bem, Deputado 

Valdenir, Deputado George Melo que é um grande parceiro, e os 

outros que se eu começar a citar vou chorar, porque sou chorona. 

Quero dizer que essas pessoas engrandeceram muito o trabalho da 

Assembleia, pessoas dedicadas, o Valdenir foi um camarada que 

apresentou vários projetos importantes nessa Casa. A gente tem uma 

honra imensa de tê-los tidos aqui conosco, como o Jalser está dizendo 

isso é um até breve, a gente espera que vocês continuem aqui com a 

gente, nos ajudando. Aos que virão, a essa turma nova formada por 

jovens, é uma turma que vai nos ensinar muito e que vamos ter a honra 

também de ensiná-los. Dou boas-vindas a eles, aos 14 colegas que se 

reelegeram e que ficam nesta Casa. Temos a honra de dizer, Jalser, 

endossando as palavras que você disse, você disse na diplomação, e 



disse aqui também, é a prova de uma boa avaliação da Assembleia, 

uma eleição com percentual que nunca teve, o nosso percentual 

sempre foi abaixo de 50% na reeleição. A Assembleia cresceu muito 

na sua gestão, a Assembleia se tornou conhecida e é uma honra a 

gente chegar no interior e ouvir alguém dizer que está fazendo um 

cursinho. Quero lhe dizer que foi uma honra e continua sendo, nós 

somos os dois mais antigos de mandatos na Assembleia, você sempre 

foi um menino querido, lhe conheci jovem com 18 anos, cheio de 

vontade e muito trabalhador. Eu olhava para você e dizia, esse menino 

é danado. Nesse tempo o Jalser, bem mais jovem, ia fazer arrastão de 

política conosco, ele ia de bicicleta de porta em porta, pouco mais já 

estava na rádio. Então, ele sempre foi esse menino querido e eu que 

sempre me intitulo mãe de muitos, quero lhe dizer que foi uma honra 

estar contigo. E quero lhe dizer que, a partir do dia primeiro, nós 

vamos estar aqui na Assembleia, com esse grupo, eu permaneço aqui 

com vocês, você continua tendo o meu apoio. Abraço bem grande. 

   O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, 

Deputada Aurelina, pelas suas palavras. 

   O Senhor Deputado Coronel Chagas – Senhor 

Presidente, quero aproveitar a oportunidade da última Sessão, e dizer 

que esse momento é de agradecimento. Quero agradecer o convívio 

de todos os Deputados nessa Legislatura, aprendi muito com todos. 

Aprendi muito nas Sessões, nas Comissões, com todos os servidores 



desta Casa, que fazem de tudo para que as coisas aconteçam através 

da Superintendência Legislativa, Consultoria Jurídica desta Casa 

Legislativa, Cerimonial, Segurança da Casa, RH. Enfim, é momento 

de agradecer a todos os servidores que contribuíram para que essa 

Casa tivesse uma Legislatura nesses quatro anos, com muitos projetos 

aprovados, dezenas de audiências públicas, eventos de aproximação 

desta Casa com o povo. Nós, os Deputados, estamos na ponta de 

lança, mais por trás da gente tem centenas de servidores fazendo isso 

acontecer, no comando de Vossa Excelência e da Mesa Diretora. 

Quero dizer que foi uma honra e oportunidade de ter presidido 

diversas Sessões Plenárias, aprendi muito e só tenho que agradecer. 

   Quero dizer, também, que vamos ter um novo 

governo no Brasil e nos estados. E aqui em Roraima todos sabem o 

quadro de crise orçamentária e financeira que o estado está vivendo, 

são mais de seis bilhões de dívidas. Nós vamos viver momentos ainda 

mais difíceis do que vivemos até agora. Então, esta Casa tem que ter 

uma responsabilidade muito grande Presidente, com o que vai 

acontecer com o estado nos próximos meses, no próximo semestre, e 

nos próximos anos, Para se ter uma ideia, o estado, todos os recursos 

que ele arrecada, de fontes próprias ou transferências federais, quando 

repassa as obrigações constitucionais, sobra em torno de 50 a 60 

milhões de reais, só a folha do estado é em torno de 100 a 110 milhões 

de reais. Nós teríamos que ter mais 60 milhões para cobrir a folha, 



mas ainda, assim, não teria ainda um real para comprar um litro de 

gasolina para colocar na viatura de um policial. Nós temos que ter 60 

milhões de reais só para cobrir a folha todos os meses, e esse quadro 

vai perdurar se nós não fizermos um grande pacto pelo estado de 

Roraima. Nós precisamos fazer o que o estado de Alagoas fez quando 

o Renan Filho assumiu o governo, em primeiro de janeiro de 2015. 

Aquele estado estava na situação pior do que a nossa e foi dado um 

voto de confiança, aquele governador numa reunião entre os poderes, 

onde todos cortaram na carne, todos reduziram os seus orçamentos, 

todos enxugaram e nunca mais atrasou o duodécimo, nunca mais 

atrasou pagamento de servidores, pagamento de fornecedores do 

estado. Deu tão certo esse voto de confiança a aquele governador 

jovem, que ele foi eleito com quase 80% (oitenta por cento) dos votos, 

e ele ainda arrastou o pai dele, que estava muito difícil a reeleição do 

Renan Calheiros ao Senado. Então, eu acho que é o momento agora, 

Presidente, de sentar os chefes dos Poderes, conhecer realmente a 

realidade - que a gente não conhecia toda ela, foi feito um 

levantamento de todas as contas do estado, de todas as receitas - e ver 

o que nós precisamos fazer por esse estado. Eu acho que nós 

precisamos não só falar, porque a palavra conduz, mas o exemplo 

arrasta. Eu acho que Executivo pode dar o exemplo, o Legislativo 

fazer isso, também, o Judiciário, todos Órgãos e Poderes que 

comandam este estado, porque este é um estado rico e se nós fizermos 



a coisa certa, eu tenho certeza que nós teremos dias melhores. Um 

Feliz Natal a todos, boas festas, obrigado, um abraço, até uma 

próxima oportunidade.  

 

   O Senhor Deputado George Melo - Eu também 

quero neste momento agradecer a todos os servidores desta Casa, as 

pessoas que trabalharam para que essa Casa pudesse ter a referência 

que tem hoje. Eu sempre digo que a gente tem muito do esforço dos 

servidores, que são servidores extremamente comprometidos e que é 

um exemplo para quem quer começar um novo caminho, se espelhar 

na Assembleia Legislativa. Parabéns a todos os servidores pelo 

trabalho que vocês vêm realizando. Eu não poderia deixar de registrar 

nesse momento essa homenagem, e dizer também da minha satisfação 

de estar aqui com os colegas Deputados no meu segundo mandato. É 

uma despedida, mas tenho certeza que foi de muito aprendizado, 

tenho colegas aqui que me ensinaram. Eu aprendi muito nesta Casa. 

Eu tenho o meu estilo, eu venho da Câmara para cá e aprendi a ver 

nesta Casa um esforço, uma resistência, para que se tenha democracia 

de verdade. Eu entendo que nossa gestão foi uma gestão turbulenta, 

mas ontem eu olhando o nosso estado na dificuldade que está e a 

Secretaria com 850 (oitocentos e cinquenta) milhões parados... Se fala 

muito em cortes, mas eu quero ver se o governo vai fazer a parte dele, 

se o governo vai cobrar os grandes devedores desse estado, empresas 



essas que estão afundando o nosso estado. Eu gostaria de deixar 

registrado, se esse governo não punir só os funcionários, os 

pequenos... Eu quero ver se ele vai punir os empresários sonegadores. 

É esse estado que eu quero ver de verdade, se ele não fizer esse 

esforço para repactuar a sua dívida, eu acho que ninguém tem de 

cortar o sangue na carne não. Quero dizer, Presidente Jalser, também, 

que se eu fosse Deputado, o meu voto era seu, como a Aurelina 

declarou e a Deputada Lenir. Certamente na eleição eu votaria em 

você, porque entendo que essa casa cresceu, sendo um espelho, como 

muito bem disse a Deputada Aurelina, quando a gente chega no 

interior o Deputado é respeitado, porque essa Casa tem trabalho, 

forjou serviço à população e isso nos orgulha. Eu não poderia deixar 

de registrar essa maturidade que o Poder Legislativo teve na sua 

gestão. Eu tenho certeza que a grande maioria dos Deputados ou 

quase todos os Deputados lhe abraçaram nas suas dificuldades e tive 

a certeza que, na hora que Vossa Excelência teve o Poder, Vossa 

Excelência foi grandioso para repartir as honrarias com todos os 

Deputados desta Casa. Então, eu não tenho dúvida que a sua ascensão 

à Presidência desta Casa, tornou quase unanimidade pelos colegas. 

Algumas pessoas, gestores e autoridades, que enxergam o Poder 

Legislativo de joelhos, não são os que os Deputados dessa Casa veem, 

uma casa de luta, de debate, não é uma casa de joelho para o Poder 

Executivo. Então, Vossa Excelência encarnou muito bem isso nos 



colegas Deputados e por isso que Vossa Excelência, hoje, tem a 

preferência da maioria dos Deputados, não só dos que estão aqui, mas 

dos que estão chegando, porque tenho conversado com eles e tenho 

ouvido as suas aspirações, ninguém quer o Poder Legislativo de 

joelhos. A democracia precisa de um Poder Legislativo forte e Vossa 

Excelência encarna isso muito bem junto aos colegas. Não estou 

falando só por mim, mas pelo conceito que nós temos do Poder 

Legislativo, e me despeço com grande otimismo que essa Casa vai 

continuar fazendo um grande trabalho pelo estado de Roraima. 

 

   O Senhor Deputado Zé Reinaldo - Senhor 

Presidente, a minha palavra inicial é gratidão, gratidão a Deus pelo 

processo de democracia neste país. Às vezes, nós olhamos um 

horizonte e de repente nós pensamos que não podemos ultrapassar o 

obstáculo que se apresenta, mas eu tenho muita fé, a gratidão a Deus 

e a fé de que ele olha por todos nós e dá a cada um de nós aquilo que 

merecemos. Eu conheço você desde que era menino, também como a 

Deputada Aurelina. Fui seu eleitor no seu primeiro mandato, vendo 

ali um jovem que, com certeza, pela sua postura e pelo seu 

comportamento, iria cair muitas vezes de bicicleta, mas sempre teria 

uma bicicleta nova para montar em cima e caminhar e seguir em 

frente e nunca deixaria se abater pelas quedas que levasse. Outro dia, 

junto com você, eu lhe disse... Talvez pela experiência de ter chegado 



aqui em 78, já faz mais de 40 anos que eu moro nesse estado, eu tinha 

20 anos de idade, agora eu tenho 60 anos de idade. Eu já vi muita 

coisa, mas eu posso lhe garantir, diante daquilo que lhe falei, que você 

tem a faca e o queijo na mão e a oportunidade de fazer a história que 

você sonha dentro de você. O momento é esse. Você tem a 

oportunidade de mudar. Ver conceitos e quebrar alguns paradigmas 

que precisam ser quebrados. Um novo time com certeza se formará 

para conduzir por mais quatro anos os trabalhos do Poder Legislativo, 

a visão não está voltada para o governo federal ou governo do estado 

que podem fazer as mudanças, as grandes mudanças passam por esta 

Casa. É aqui que elas vão acontecer e digo mais, ainda, deve ser 

respeitada essa autonomia, mas a harmonia deve ser respeitada e que 

possa ser respeitado o direito de sua casa escolher o seu próprio 

comandante, porque você já sabe o rumo que quer seguir e o estado 

sabe o rumo que tem que seguir. E como diz o meu avô, se todos os 

ovos ficarem na mesma cesta, se quebrar um, quebram todos de uma 

vez. Não podemos permitir isso e tenho certeza que o lado de lá já 

conseguiu perceber isso, e você tem que ser respeitado, porque será 

reconduzido, não tenho dúvida, a mais quatro anos como Presidente 

do Poder Legislativo. Minha palavra de gratidão é pelo acolhimento 

dos servidores que são o pilar maior desta Casa, os concursados, os 

efetivos e os comissionados. Eu ouvi um político dizer que antes de 

me apresentar o comando, me apresente quem são aqueles que fazem 



o comando ser servido. Por isso que eu digo, Deputado Jalser, que a 

minha palavra de gratidão é pela acolhida que tive por todos os 

servidores e por Vossa Excelência. Como disse o Apóstolo Paulo, 

“Combati o bom combate, venci a batalha e guardei a fé”. Foi o que 

eu fiz. Ninguém imaginava que poderia acontecer isso, mas quem 

luta, quem tem fé, o futuro sempre será brilhante. 

   Aos que saem, é temporário, quatro anos passam tão 

rápido, e lá fora a gente aprende muito mais do que aqui dentro. 

   Desejo que todos tenham quatro anos de grandes 

conquistas, grandes decisões, e que o povo deste estado possa viver 

cada dia melhor, com o Poder Legislativo sendo reconhecido como 

uma grande ferramenta de mudança na vida de cada cidadão do estado 

de Roraima. Muito obrigado. 

 

   O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, 

Deputado Zé Reinaldo. 

   Quero encerrar essa Legislatura, parabenizando a 

minha amiga de trabalho Gizelda, e em seu nome valorizar todos os 

servidores desta Casa, que fazem com que o Poder Legislativo esteja 

grande a cada dia. Muito obrigado pela sua lealdade a esta Casa. 

Obrigado àqueles que também acreditam nessa palavra que eu 

considero muito importante, lealdade, às funções que temos, o que 



nós desenvolvemos e as responsabilidades que temos. Gizelda, você 

é um exemplo de servidora, é uma alegria para nós ter você sempre 

aqui conosco. Muito obrigado. Um grande abraço. 

   E, não havendo mais nada a tratar, às dez horas e 

vinte minutos, decreto o recesso branco e dou por encerrada a Sessão.  

   Registraram presença, no painel, os Senhores 

Deputados: Ângela A. Portella, Aurelina Medeiros, Coronel 

Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, George Melo, 

Jalser Renier, Lenir Rodrigues, Valdenir Ferreira, Zé Galeto e Zé 

Reinaldo. 


