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Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final:
 Deputado George Melo – PSDC;
 Deputado Jorge Everton – PMDB;
 Deputado Coronel Chagas – PRTB;
 Deputada Lenir Rodrigues – PPS;
 Deputado Brito Bezerra – PP;
 DeputadaAurelina Medeiros – PSDB; e
 Deputado Mecias de Jesus – PRB.

Comissão de Administração, Segurança e Serviços 
Públicos:
 Deputado Jorge Everton - PMDB;
 Deputado Soldado Sampaio – PC do B;
 Deputado Valdenir Ferreira – PV;
 Deputado Coronel Chagas – PRTB; e
 Deputado Odilon Filho – PEM.

Comissão de Educação, Cultura, Desportos e Saúde:
 Deputada Lenir Rodrigues – PPS;
 Deputado Evangelista Siqueira – PT;
 Deputado MassamyEda – PMDB;
 Deputado Chico Mozart - PRP; e
 Deputado Mecias de Jesus – PRB.

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Defi ciência e do Idoso:
 Deputado Chicão da Silveira – S/P;
 Deputado Evangelista Siqueira – PT;
 Deputado Naldo da Loteria – PSB;
 Deputada Chico Mozart – PRP;
 Deputado Zé Galeto – PRP.

Comissão de Ciência, Tecnologia, Relações 
Fronteiriças e MERCOSUL:
 Deputado Dhiego Coelho – PSL;
 Deputado Chico Guerra – PROS;
 Deputado Jorge Everton – PMDB;
 Deputado Odilon Filho - PEM; e
 DeputadoSoldado Sampaio – PC do B.

Comissão de Terras, Colonização e Assuntos 
Indígenas:
 DeputadoMecias de Jesus - PRB;
 DeputadoJânio Xingu – PSL;
 Deputado Marcelo Cabral – PMDB;
 Deputado Naldo da Loteria – PSB; e
 Deputada Aurelina Medeiros – PSDB.

Comissão de Agricultura, Pecuária e Política Rural:
 Deputado Zé Galeto – PRP;
 Deputada Aurelina Medeiros – PSDB;
 Deputado Marcelo Cabral – PMDB;
 DeputadoGeorge Melo – PSDC; e
 Deputado Gabriel Picanço– PRB.

Comissão de Indústria, Comércio e Turismo:
 Deputado Brito Bezerra – PP;
 Deputado Valdenir Ferreira – PV;
 Deputado Jânio Xingu – PSL;
 Deputado Zé Galeto – PRP; e
 Deputado Izaías Maia – S/P.

Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, 
Tributação e Controle:
 Deputado Coronel Chagas – PRTB;
 Deputado Marcelo Cabral – PMDB;
 Deputado Jânio Xingu – PSL;
 Deputada Aurelina Medeiros – PSDB;
 Deputado Izaíias Maia – S/P;
 Zé Galeto– PRP; e
 Deputado Soldado Sampaio – PC do B.

Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 
Minorias:
 DeputadoChico Guerra – PROS;
 Deputado Izaías Maia – S/P;
 Deputado Dhiego Coelho– PSL;
 Deputado Soldado Sampaio– PC do B; e
 Deputada Lenir Rodrigues – PPS.

Comissão de Viação, Transportes e Obras:
 Deputado MassamyEda – PMDB;
 Deputado Jorge Everton – PMDB;
 Deputado Chicão da Silveira – S/P;
 Deputado Ângela Águida Portella – PSC; e
 Deputado Naldo da Loteria – PSB

Comissão de Defesa dos Direitos da Família, da 
Mulher, da Criança, do Adolescente e Ação Social:
 Deputada Ângela Águida Portella – PSC;
 Deputado Odilon Filho – PEM;
 Deputado Brito Bezerra – PP;
 Deputada Lenir Rodrigues – PPS; e
 Deputado MasamyEda – PMDB. 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável:
 Deputado Gabriel Picanço – PRB;
 Deputado MassamyEda – PMDB;
 Deputado George Melo – PSDC;
 Deputado Jânio Xingu – PSL; e
 Deputado Brito Bezerra - PP

Comissão de Ética Parlamentar:
 Deputado Marcelo Cabral – PMDB;
 Deputado Mecias de Jesus – PRB.
 Deputado George Melo – PSDC;
 Deputado Naldo da Loteria – PSB; e
 Deputado Izaías Maia – S/P.
Suplentes:
1º - Deputado Chico Guerra - PROS; e
2º - Deputado Chicão da Silveira – S/P.

Comissão de Defesa do Consumidor:
 DeputadoChico Mozart - PRP;
 Deputado Odilon Filho – PEM;
 Deputado Chicão da Silveira – S/P;
 DeputadoCoronel Chagas – PRTB; e
 Deputado Evangelista Siqueira – PT.



2 BOA VISTA , 15 DE ABRIL DE 2016

RESOLUÇÃO Nº 0193/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, em 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR Evandro Reis de Oliveira, a partir 

de 01 de março de 2016, para exercer cargo comissionado de 
Auxiliar Especial I MD, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa 
Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 
1150 de 26.07.2011.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de março de 
2016.

Palácio Antônio Martins, 13 de abril de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0194/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, em 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR Francielma Ribeiro Nascimento, a 

partir de 01 de março de 2016, para exercer cargo comissionado de 
Assistente Parlamentar IV, integrante do Quadro de Pessoal desta 
Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução 
nº 009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 
1150 de 26.07.2011.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 01 de março de 2016.

Palácio Antônio Martins, 14 de abril de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0195/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, em 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR Francinete Mesquita Pinheiro, a 

partir de 01 de março de 2016, para exercer cargo comissionado 
de Auxiliar Especial I MD, integrante do Quadro de Pessoal desta 
Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução 
nº 009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 
1150 de 26.07.2011.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 01 de março de 2016.

Palácio Antônio Martins, 14 de abril de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0196/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, em 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar o servidor Francisco Carlos da Silva 

Macedo, matrícula 17841, a partir de 29 de fevereiro de 2016, do Cargo 
Comissionado de Auxiliar Parlamentar III, integrante do Quadro de Pessoal 
desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução 
nº 009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 
de 26.07.2011.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

ATOS ADMINISTRATIVOS
DA PRESIDÊNCIA - DESPACHOS

DESPACHO
PROCESSO Nº 040/ALE/2016
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE ATO DE INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO
 Fundamentado no Art. 25, Caput, da Lei nº 8.666/93 
e alterações posteriores e ainda de acordo com o artigo 26 dessa 
mesma Lei, Ratifico a Inexigibilidade de Licitação em favor 
da SBCOACHING CORPORATE CONSULTORIA EM 
PERFORMANCE LTDA, CNPJ Nº 11.799.953/0001-88, valor de R$ 
29.760,00 (Vinte e Nove Mil, Setecentos e Sessenta Reais), referente 
a despesa com inscrição de servidores no treinamento para formação 
de Personal e Profissional Coaching, conforme documentos constantes 
do respectivo processo.

Boa Vista-RR, 14 de abril de 2016
Deputado JALSER RENIER PADILHA

Presidente

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - RESOLUÇÕES

ERRATA:
 RETIFICAMOS, na seção Atos Administrativo – Resolução 
da Mesa – referente à Resolução nº 0136/2016, publicada no Diário da 
Assembleia Legislativa, edição nº 2247 de 16 de março de 2016, devido à 
incorreção do cargo a ser sanada.
Onde se lê: 

“Art. 1º - NOMEAR as pessoas listadas no anexo desta 
Resolução, a partir de 01 de fevereiro de 2016, para exercerem Cargos 
Comissionados, integrantes do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, 
de conformidade com o que dispõe a Resolução nº 009/2011, de 22 de julho 
de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 26.07.2011.

NOME CARGO

HELEN REGINA BARRETO DA SLVA Assistente Parlamentar I

Leia-se:
“Art. 1º - NOMEAR as pessoas listadas no anexo desta 

Resolução, a partir de 01 de fevereiro de 2016, para exercerem Cargos 
Comissionados, integrantes do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, 
de conformidade com o que dispõe a Resolução nº 009/2011, de 22 de julho 
de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 26.07.2011.

NOME CARGO

HELEN REGINA BARRETO DA SLVA Assessor Parlamentar I

Palácio Antônio Martins,14 de abril de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0192/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, em 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a servidora Glenya Maria Dutra de 

Araujo, matrícula 16375, a partir de 29 de fevereiro de 2016, do Cargo 
Comissionado em Gabinete de Chefe de Gabinete, integrante do Quadro 
de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 013/2012, 
de 04 de janeiro de 2013, publicada no Diário da ALE nº 1490 de 
04.01.2013.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 29 de fevereiro de 2016.

Palácio Antônio Martins, 14 de abril de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário
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Macedo, matrícula 17269, a partir de 01 de março de 2016, do Cargo 
Comissionado de Assessor II - CG, integrante do Quadro de Pessoal desta 
Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 
26.07.2011.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 01 de março de 2016.

Palácio Antônio Martins, 14 de abril de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0201/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, em 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR Ana Caroline de Santana Macedo, a partir 

de 01 de março de 2016, para exercer cargo comissionado de Assessor 
III - CG, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 009/2011, de 22 de julho de 
2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 26.07.2011.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 01 de março de 2016.

Palácio Antônio Martins, 14 de abril de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário
RESOLUÇÕES DE AFASTAMENTOS

R E S O L U Ç Ã O Nº 056/2016
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 

LAUANY LEAL COSTA, para viajar com destino a cidade de Brasília–
DF no período de 25.04 a 27.04.2016, com a finalidade de participar da III 
Conferência Nacional LGBT, a serviço deste Poder.

                Palácio Antônio Martins, 14 de Abril de 2016
Deputado JALSER RENIER PADILHA

Presidente
Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA

1º Secretário
Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO

2º Secretário

ATOS LEGISLATIVOS
PROJETO DE LEI

PROJETO DE LEI Nº 018 DE 13 DE ABRIL DE 2016
“ INSTITUI A SEMANA DO 
AUTISMO NO ÂMBITO DO 
ESTADO DE RORAIMA, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A GOVERNADORA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições legais, faz saber que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
aprovou e sancionou o seguinte:

Art. 1º Fica instituída no Estado de Roraima a Semana do 
Autismo que será realizada no período de 12 a 07 de abril de cada ano.

Art. 2º A semana a ser comemorada anualmente passa a integrar 
o calendário oficial de eventos do Estado de Roraima.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Sessões - RR, 12 de Abril de 2016

JORGE EVERTON
Deputado Estadual - PMDB

JUSTIFICATIVA
Autismo é um transtorno de desenvolvimento que geralmente 

retroagindo seus efeitos a partir de 29 de fevereiro de 2016.
Palácio Antônio Martins, 14 de abril de 2016.

Deputado Jalser Renier Padilha 
Presidente

Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva
1º Secretário

Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0197/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, em 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear Cleucy Correa Nunes, a partir de 01 de 

março de 2016, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete de FS4 – 
Secretário Parlamentar, integrante do Quadro de Pessoal, em conformidade 
com o que dispõe a Resolução nº 013/2012, de 04 de janeiro de 2013, 
publicada no Diário da ALE nº 1490 de 04.01.2013.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 01 de março de 2016.

Palácio Antônio Martins, 14 de abril de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0198/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, em 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear Ermita da Silva Coelho, a partir de 01 

de março de 2016, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete 
de FS1 – Assessor Parlamentar, integrante do Quadro de Pessoal, 
em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 013/2012, de 
04 de janeiro de 2013, publicada no Diário da ALE nº 1490 de 
04.01.2013.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 01 de março de 2016.

Palácio Antônio Martins, 14 de abril de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0199/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, em 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear Francisca Sinatra de França Dantas, a partir 

de 01 de março de 2016, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete 
de FS3 – Secretário Parlamentar, integrante do Quadro de Pessoal, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 013/2012, de 04 de janeiro 
de 2013, publicada no Diário da ALE nº 1490 de 04.01.2013.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 01 de março de 2016.

Palácio Antônio Martins, 14 de abril de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0200/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, em 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a servidora Ana Caroline de Santana 
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RESOLUÇÕES DA MESA DIRETORA

RESOLUÇÃO N° 007/2016
Institui o serviço ZAP CHAME e dá 
outras providências. 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DE RORAIMA, no uso de suas atribuições, em conformidade com o art. 
23, inciso VI, alínea “j”, promulga a seguinte Resolução:

Art. 1° Fica instituído no âmbito do Centro Humanizado de 
Atendimento à Mulher - CHAME, programa vinculado à Mesa Diretora, 
o serviço ZAP CHAME.

Art. 2° O serviço ZAP CHAME tem como objetivo a criação de 
ramal de atendimento às famílias vítimas de violência doméstica, por meio 
do aplicativo de mensagens instantâneas, WhatsApp.

Art. 3° O serviço WhatsApp  ZAP CHAME será instalado 
junto ao CHAME, através de um terminal de computador que receberá as 
denúncias constantes da Lei nº 11.340/06, que não necessita identificação 
do denunciante.

Art. 4° As demais ações do CHAME permanecem em 
funcionamento.

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 30 de março de 2016. 

Dep.JALSER RENIER
Presidente

Dep. NALDO DA LOTERIA
1° Secretário

Dep. MARCELO CABRAL
2º Secretário

PROPOSTA DE MOÇÃO

PROPOSTA DE MOÇÃO DE PESAR Nº 006/2016
 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA faz saber que o Plenário aprovou e a Mesa Diretora torna 
pública:

- Moção de Pesar pelo falecimento do Senhor Derly Vieira 
do Nascimento, ocorridoem 11do corrente, no município de São João da 
Baliza, neste Estado.

A Assembleia Legislativa, nos termos do art. 205 do seu 
Regimento Interno, em nome de seus membros, vem, de público, apresentar 
sentimentos de pesar aos familiares de Derly Vieira do Nascimento.

Desejamos que seja acolhido pela providência divina, com muita luz.
Palácio Antônio Augusto Martins, 12 de abril de 2016.
Deputado MECIAS DE JESUS

Deputado AURELINA DE MEDEIROS
Deputado BRITO BEZERRA 

REQUERIMENTO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES

REQUERIMENTO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 002/2016
PEDIDO Nº 01/2016 - 2ª VICE-PRESIDÊNCIA / ALE / RR

Boa Vista-RR, 30 de março de 2016.
Excelentíssimo Senhor
Jalser Renier Padilha- Presidente Assembleia Legislativa do Estado 
de Roraima.
Assunto: Pedido de Informação sobre o suposto Massacre de Mineiros 
Brasileiros na Venezuela. 
 Excelentíssimo Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo, com base nos artigos 196, XVI e 209 do 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, 
requeiro que seja encaminhado Pedido de Informação ao Secretário Chefe 
da Casa Civil do Governo do Estado de Roraima, bem como ao Secretário 
Extraordinário de Estado para Assuntos Internacionais, a fim de prestar 
informações sobre as denúncias relativas ao suposto massacre de pelo 
menos 28 mineiros brasileiros ocorrido no dia 5 de março de 2016, em 
Tumeremo, Estado de Bolívar, na Venezuela.

Solicito, ainda, que seja formalizada resposta de modo a 
informar acompanhamento do Governo do Estado a fim de trazer a verdade 
dos fatos investigados pelo País Vizinho - Venezuela- de modo a aclarar a 
situação, bem como nos aponte providências concretas a serem tomadas, 
caso seja confirmado tal acontecimento.

Coloco-me à disposição de V. Excelência, para dirimir qualquer dúvida.
 Atenciosamente,

JÂNIO XINGU
Deputado Estadual

2º Vice Presidente da ALE/RR.

aparece nos três primeiros anos de vida e compromete as habll 1dades de 
comunicação e interação social.

Em maio de 2013 foi lançada a quinta edição do Mundial 
Diagnostico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V), que trouxe 
algumas mudanças importantes, entre elas novos diagnósticos e alterações 
de nomes de doenças e condições que já existiam. Nesse manual, o autismo, 
assim como a Síndrome de Asperger, foi incorporado a um novo termo 
médico e englobado, chamado de Transtorno do Espectro do Autismo 
(TEA).

O transtorno do Espectro Autista é definido pela presença de 
“Déficitis persistentes na comunicação social e na interação social em 
múltiplos contextos, atualmente ou por historia previa”, de acordo com o 
DSM-V.

Estima-se que 90% dos brasileiros com autismo não tenham 
sido diagnosticados. Falta informação: nunca foi feita campanha de 
conscientização no país, diz o psiquiatra Estevão Vadasz, coordenador do 
Programa de Transtornos do Espectro Autista do Instituto de Psiquiatria do 
HC de São Paulo.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que cerca 
de 70 milhões de pessoas no mundo estejam dentro do espectro. Os 
recentes números de estatísticas entre a população dos Estados Unidos 
e da Europa apontam para a existência de um aumento do número de 
casos diagnosticados com autismo. Em março de 2012, o CDC (Centro 
para Controle e Prevenção de Doença) dos EUA, publicou o resultado de 
uma pesquisa realizada naquele país até o ano de 2008, apontando para os 
números de 1 caso de autismo em cada 88 crianças de 8 anos. Em março 
de 2014, o CDC divulgou o resultado de uma pesquisa feita até 2010 com a 
prevalência de 1 caso de autismo a cada 68 crianças de 8 anos naquele pais. 
Em março de 2013, um ano antes, o mesmo órgão havia publicado os dados 
de uma pesquisa realizada entre 2007 e 2012, informando a prevalência de 
1 caso de autismo a cada 50 crianças de 6 a 17 anos nos EUA. A desordem 
atinge indivíduos de ambos os sexos e de todas as etnias, classes sociais e 
origens geográficas. A ocorrência é maior entre o sexo masculino, quase 5 
vezes mais comum em meninos do que meninas. Como jamais provou-se 
qualquer relação da prevalência maior de autismo com alguma reunião de 
planeta ou etnia, a Organização Mundial da Saúde considera os números 
dos Estados Unidos estimados para o planeta. O Brasil estima-se que 
tenhamos mais de 2 milhões de pessoas com autismo. 

Ainda não se sabe a causa, apenas tratamento. O único consenso 
mundial é que quanto antes se tratar, melhores são as possibilidades de 
melhor qualidade de vida.

No âmbito municipal já existe lei N° 022/2013, de 1° junho de 
2013, onde cria no calendário de Boa Vista a semana do autismo.

Assim, o projeto ora apresentado, tem como objetivo informar 
que o autismo não é uma doença, e sim um transtorno de desenvolvimento 
que compromete as habilidades de comunicação e interação social.

Ante o exposto, elevamos o presente projeto de lei à apreciação 
dos nobres Deputados.

Sala de Sessões - RR, 12 de abril de 2016.
JORGE EVERTON 

Deputado Estadual – PMDB

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 004/16.
Declara de Unidade Pública o Centro 
Educacional Infantil Voluntário 
Príncipe Encantado e dá outras 
providências.

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais, 
faz saber que o Plenário aprovou e ela promulga o seguinte Decreto 
Legislativo:
 Art. 1° Fica declarada de Utilidade Pública, nos termos da Lei 
Estadual nº 050, de 12.11.93, e sua alteração, o CENTRO EDUCACIONAL 
INFANTIL VOLUNTÁRIO PRÍNCIPE ENCANTADO, inscrita no 
CNPJ sobre o número 07.990.076/0001-50, fundada em 24 de novembro de 
2005, com sede na Rua Raimundo Alves de Souza, n° 745, Bairro Senador 
Hélio Campos - Estado de Roraima.

Parágrafo único. A entidade a que se refere o caput deste artigo 
são assegurados os direitos e vantagens constantes da legislação vigente.
 Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio Antônio Martins, 31 de março de 2016.
DeputadoJALSER RENIER
DeputadaLENIR RODRIGUES
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INDICAÇÃO Nº 095/16
 O Parlamentar que a esta subscreve, com amparo 
no art. 202 do Regimento Interno deste Poder requer o encaminhamento a 
Excelentíssima Senhora Governadora do Estado, da seguinte Indicação:

- CONSTRUÇÃO/ RECUPERAÇÃO DE UMA 
PONTE NA VICINAL 37, DO PROJETO DE ASSENTAMENTO 
MURIRU, SOBRE O IGARAPÉ TENTATIVA, MUNICÍPIO DE 
RORAINÓPOLIS, DE APROXIMADAMENTE 15 METROS DE 
COMPRIMENTO.

JUSTIFICATIVA
1.  A ponte sobre o igarapé Tentativa, localizada na 
Vicinal 37, há 11,5 km da BR 174, com medida aproximada de 15 metros 
de comprimento, feita de madeira, encontra-se em estado crítico oferecendo 
riscos à população usuária. A estrutura está comprometida, mesmo com 
pequenos reparos feitos pelos agricultores, tais como, parte superior e 
inferior para garantir passagens das pessoas, e pequenos veículos, os riscos 
da ponte desabar são eminentes.
2. A recuperação da referida ponte se faz necessária, 
pois com a chegada do inverno e caso não seja recuperada, o trânsito será 
comprometido, prejudicando quem a utiliza a via. 

Este é o principal objetivo da presente Indicação.
Sala das Sessões, 30 de março de 2016.

Evangelista Siqueira 
Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 096/16
 O Parlamentar que a esta subscreve, com amparo 
no art. 202 do Regimento Interno deste Poder requer o encaminhamento a 
Excelentíssima Senhora Governadora do Estado, da seguinte Indicação:

- CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA VICINAL 31, DO 
PROJETO DE ASSENTAMENTO MURIRU, SOBRE O IGARAPÉ 
NA ÁREA DE RESERVA LEGAL DA VICINAL, MUNICÍPIO DE 
RORAINÓPOLIS, DE APROXIMADAMENTE OITO METROS DE 
COMPRIMENTO.

JUSTIFICATIVA
1.  A ponte sobre o igarapé que passa por dentro da área 
de reserva legal da Vicinal 31, a dois quilômetros da BR 174, com medida 
aproximada de oito metros de comprimento, feita de madeira, encontra-se 
em estado crítico oferecendo riscos à população usuária.
2. Caso não seja feita a recuperação da referida ponte 
e com a chegada do inverno, o trânsito será comprometido, prejudicando 
quem a utiliza a via. 

Este é o principal objetivo da presente Indicação.
Sala das Sessões, de março de 2016.

Evangelista Siqueira 
Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 099/2016
A Parlamentar que esta subscreve, com amparo no art. 202 do 

Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento a Excelentíssima 
Senhora Governadora do Estado de Roraima do seguinte Indicativo:

DETERMINE AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, 
ESPECIALMENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO 
DE RORAIAMA, PROVIDÊNCIAS URGENTES A FIM DE 
EVITAR A DISSEMINAÇÃO DA GRIPE H1N1 - INFLUENZA 
DENTRO DAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS MEDIANTE 
DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS H1N1 - INFLUENZA A PARA 
TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA
A gripe H1N1 - Influenza A é uma doença aguda respiratória 

altamente contagiosa entre seres humanos que leva a um quadro de infecção 
respiratória. O vírus da gripe “H1N1 - Influenza A” é um subtipo de vírus 
que afeta os seres humanos. Este novo subtipo contém genes das variantes 
humana, aviária e suína do vírus da Gripe e apresenta uma combinação 
nunca antes observada em todo o Mundo. Em contraste com o vírus típico 
da gripe suína, este novo vírus da Gripe A-H1N1 é transmissível entre os 
seres humanos. 

O modo de transmissão desse vírus é idêntico ao da Gripe 
Sazonal. O vírus transmite-se de pessoa para pessoa através de gotículas 
libertadas quando uma pessoa fala, tosse ou espirra. Os contatos mais 
próximos (a menos de 1 metro) com uma pessoa infectada podem representar 
uma situação de risco. O contágio pode também verificar-se indiretamente 
quando há contato com gotículas ou outras secreções do nariz e da garganta 

INDICAÇÕES

INDICAÇÃO Nº  092/16
O Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 202 do 

Regimento Interno deste Poder requer o encaminhamento a Excelentíssima 
Senhora Governadora do Estado, da seguinte Indicação:

- CONSTRUÇÃO/ RECUPERAÇÃO DE DUAS PONTES 
NA VICINAL 30, DO PROJETO DE ASSENTAMENTO MURIRU, 
NA ÁREA DA RESERVA LEGAL DA VICINAL, MUNICÍPIO DE 
RORAINÓPOLIS, DE APROXIMADAMENTE 800 METROS E 
1.500 METROS DE COMPRIMENTO, RESPECTIVAMENTE.

JUSTIFICATIVA
1.  As pontes sobre dos córregos que passam por dentro 
da área de reserva legal da Vicinal 30, sendo a primeira a 800 metros da BR 
174, e a segunda a 1.500 metros da BR-174, com medida aproximada de 
oito metros de comprimento cada, encontram-se em estado crítico e com 
aproximação do inverno tornará difícil à vida de seus usuários. A instalação 
de bueiros nos locais resolve a problemática enfrentada.
2. Caso não seja feita a instalação das referidos bueiros, 
o trânsito será comprometido, prejudicando quem a utiliza a via. 

Este é o principal objetivo da presente Indicação.
Sala das Sessões, 31 de março de 2016.

Evangelista Siqueira 
Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 093/16
O Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 202 do 

Regimento Interno deste Poder requer o encaminhamento a Excelentíssima 
Senhora Governadora do Estado, da seguinte Indicação:

- CONSTRUÇÃO/ RECUPERAÇÃO DE UMA PONTE NA 
VICINAL 30, DO PROJETO DE ASSENTAMENTO MURIRU, SOBRE 
O IGARAPÉ TENTATIVA, MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS, DE 
APROXIMADAMENTE 20 METROS DE COMPRIMENTO.

JUSTIFICATIVA
1.  A ponte sobre o igarapé Tentativa, localizada na 
Vicinal 30, há 11 km da BR 174, com medida aproximada de 20 metros de 
comprimento, feita de madeira, encontra-se com sua estrutura fragilizada 
oferecendo riscos à população usuária. O estado crítico que se encontra o 
acesso, deixa os agricultores da região temerosos, pois com a chegada do 
inverno a ponte pode desabar.
2. Após essa ponte residem oito famílias de agricultores 
assentados, que no ano de 2015, foram prejudicados, pois o transporte 
escolar deixou de passar, tendo os alunos que caminhar mais de dois 
quilômetros, para poderem ir à escola.  
3. A preocupação é no caso da não recuperação da 
referida ponte até o início do inverno, o trânsito ser comprometido, 
prejudicando quem a utiliza e novamente os estudantes serem penalizados, 
assim como, o escoamento a produção local.  

Este é o principal objetivo da presente Indicação.
Sala das Sessões, 31 de março de 2016.

Evangelista Siqueira 
Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 094/16
 O Parlamentar que a esta subscreve, com amparo 
no art. 202 do Regimento Interno deste Poder requer o encaminhamento a 
Excelentíssima Senhora Governadora do Estado, da seguinte Indicação:

- CONSTRUÇÃO/ RECUPERAÇÃO DE UMA PONTE NA 
VICINAL 37, DO PROJETO DE ASSENTAMENTO MURIRU, SOBRE 
O IGARAPÉ PRÓXIMO À IGREJA, MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS, 
DE APROXIMADAMENTE 15 METROS DE COMPRIMENTO.

JUSTIFICATIVA
1.  A ponte sobre o igarapé próximo à igreja, localizada 
na Vicinal 37, a oito quilômetros da BR-174, com medida aproximada de 15 
metros de comprimento, feita de madeira, encontra-se em estado crítico de 
conservação, oferecendo riscos à população usuária, visto que sua estrutura 
inferior encontra-se cedendo e a parte superior está cheia de falhas.
2. Caso não seja feita a recuperação da referida ponte 
e com a chegada do inverno, o trânsito será comprometido, prejudicando 
quem a utiliza a via. 

Este é o principal objetivo da presente Indicação.
Sala das Sessões, 31 de março de 2016.

Evangelista Siqueira 
Deputado Estadual



6 BOA VISTA , 15 DE ABRIL DE 2016

JUSTIFICATIVA
Trata-se das construções das pontes do município de 

Rorainópolis. Foram identificadas 3 (três) pontes destruídas (vicinais 27 e 
36) pelos incêndios florestais, conforme relatório de levantamento realizado 
pela Defesa Civil do Estado de Roraima.

Este ano foram registrados, inúmeros incêndios florestais no 
Estado de Roraima, o que vem gerando situações emergenciais para 
socorrer os produtores rurais que perderam pastagens, plantações, animais, 
postes de rede de transmissão de energia elétrica e pontes

de madeira, todos queimados e destruídos circunstância que vem 
assolando aquela região. 

A demanda deve ser tratada como de essencial interesse público, 
tão grande é a importância da reforma e construção das pontes para atender 
as necessidades dos produtores rurais e para o desenvolvimento do Estado 
de Roraima, uma vez que causam grandes prejuízos ao escoamento da 
produção agropecuária da região.

Diante deste quadro, solicito de vossa excelência apoio no 
sentido de realizar as construções das pontes citadas com maior celeridade, 
considerando a chegada do período das chuvas, essas vicinais se tornarão 
intrafegáveis caso as pontes não vierem a ser construídas.

São estas, Senhor Presidente, Nobres Deputados, as razões que 
nos levam a propor a aprovação da presente Indicação.

Sala das Sessões, 01 de abril de 2016.
ÂNGELA ÁGUIDA PORTELA

Deputada Estadual

INDICAÇÃO N° 102/2016
A deputada que a esta subscreve com amparo no art. 202 

do Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento para a 
Excelentíssima Senhora Governadora do Estado de Roraima a seguinte 
indicação:

Construção e recuperação de pontes para substituir antigos 
pontilhões de madeiras, identificadas na vicinal 06 município de 
Iracema, região de campos novos.

- Vicinal 06, km 06 coordenadas N 02°18’55.0” W 
061°27’32.3”;

- Vicinal 06, km 15 coordenadas N 02°19’07.9” W 
061°30’26.7”

- Vicinal 06, km 18 coordenadas N 02°19’23.6” W 
061°32’16.9”

JUSTIFICATIVA
Trata-se das construções e reformas de pontes do município de 

Iracema, região de Campos Novos. Foram identificadas 03 (três) pontes 
destruídas (vicinal 06) pela degradação do tempo, queimadas e chuvas, 
conforme levantamento dos produtores rurais daquela região, repassado a 
esta parlamentar.

Este ano foram registrados, inúmeros incêndios florestais 
no Estado de Roraima, o que vem gerando situações emergenciais 
para socorrer os produtores rurais que perderam pastagens, plantações, 
animais, postes de rede de transmissão de energia elétrica e pontes de 
madeira, todos queimados e destruídos, circunstância que vem assolando 
aquela região.

A demanda deve ser tratada como de essencial interesse 
público, tão grande é a importância das obras para atender as necessidades 
dos produtores rurais e para o desenvolvimento do Estado de Roraima, 
uma vez que causam grandes prejuízos ao escoamento da produção 
agropecuária da região e causando transtornos aos alunos que utilizam o 
transporte escolar.

Diante deste quadro, solicito de vossa excelência apoio no sentido 
de realizar as construções e reformas das pontes citadas com maior celeridade, 
considerando a chegada do período das chuvas, essa vicinal se tornará 
intrafegável caso as pontes não vierem a serem construídas e reformadas.

São estas, Senhor Presidente, Nobres Deputados, as razões que 
nos levam a propor a aprovação da presente Indicação.

Sala das Sessões, 11 de abril de 2016.
ÂNGELA ÁGUIDA PORTELA

Deputada Estadual

INDICAÇÃO N° 103/2016
A deputada que a esta subscreve com amparo no art. 202 

do Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento para a 
Excelentíssima Senhora Governadora do Estado de Roraima a seguinte 
indicação:

Reforma da Escola Estadual José Pereira de Araújo 
localizada na vicinal 05, na tronco da região do Roxinho, no município 
de Iracema.

de uma pessoa infectada - por exemplo, através do contato com maçanetas 
das portas, superfícies de utilização pública, etc.

Estudos demonstram que o vírus da gripe pode sobreviver 
durante várias horas nas superfícies e, por isso, é importante mantê-las 
limpas.

Providencias urgentes e eficazes devem ser estabelecidas para 
evitar uma possível disseminação do vírus dentro das Escolas Públicas 
do Estado de Roraima, haja vista que o ambiente escolar, via de regra, é 
um espaço de aglomeração de pessoas e poderá também se transformar 
num foco permanente de contaminação entre os estudantes e professores. 
Comumente as unidades escolares abrigam mais alunos do que sua 
capacidade e professores ficam durante grande parte do seu dia em contato 
direto com um grande número de alunos, o que torna o ambiente mais 
propício para a contaminação ou propagação do vírus. Ademais, nem 
sempre as salas de aula, bem como os outros locais de uso coletivo dentro 
da escola, recebem a higienização minimamente necessária.

Providências de caráter preventivo para disponibilização das 
vacinas “H1N1 - Influenza A” para todos os profissionais da educação da 
rede estadual de ensino é uma medida que caso não já adotada deve ser.

Assim, diante do aumento da contaminação do vírus da Gripe A 
H1N1 em todo o país e em número significativo em nosso Estado propomos 
a presente indicação para assegurar um ambiente mais seguro para nossos 
professores e alunos.

Sala das Sessões, Boa Vista/RR, 06 de abril de 2016.
Deputada Lenir Rodrigues

INDICAÇÃO Nº 100/2016
A deputada que a esta subscreve com amparo no art. 202 

do Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento para a 
Excelentíssima Senhora Governadora do Estado de Roraima a seguinte 
indicação:

Construção da ponte completamente queimada, identificada 
na vícinal 01 do municipio de Caracarai, região de Petrolina.

- Vicinal 01 : Comprimento 6m (Latitude N01°31 ‘42.3” e 
Longitude W060°39’26.1”) 

JUSTIFICATIVA
Trata-se da construção da ponte do município de Caracaraí, 

região de Petrolina. Foi identificada uma ponte destruída (vicinal 01) pelos 
incêndios florestais, conforme o relatório realizado pela Defesa Civil do 
Estado de Roraima o acesso à ponte foi isolado com fita zebrada e galhos de 
árvores para identificar e alertar os usuários sobre a destruição.

Este ano foram registrados, inúmeros incêndios florestais no 
Estado de Roraima, o que vem gerando situações emergenciais para 
socorrer os produtores rurais que perderam pastagens, plantações, animais, 
postes de rede de transmissão de energia elétrica e pontes

de madeira, todos queimados e destruídos circunstância que vem 
assolando aquela região. 

A demanda deve ser tratada como de essencial interesse 
público, tão grande é a importância da construção da ponte para atender as 
necessidades dos produtores rurais e para o desenvolvimento do Estado de 
Roraima, uma vez que causam grandes prejuízos ao

escoamento da produção agropecuária da região.
Diante deste quadro, solicito de vossa excelência apoio no 

sentido de realizar a construção da ponte citada com maior celeridade, 
considerando a chegada do período das chuvas, essa vicinal se tornará 
intrafegável caso a ponte não vier a ser construída.

São estas, Senhor Presidente, Nobres Deputados, as razões que 
nos levam a propor a aprovação da presente Indicação.

Sala das Sessões, 01 de abril de 2016.
ÂNGELA ÁGUIDA PORTELA

Deputada Estadual

INDICAÇÃO Nº 101/2016
A deputada que a esta subscreve com amparo no art. 202 

do Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento para a 
Excelentíssima Senhora Governadora do Estado de Roraima a seguinte 
indicação:

Construção de pontes completamente queimadas, 
identificadas nas vicinais 27 e 36 do município de Rorainópolis.

- Vicinal 27: Comprimento 6m (Latitude N00°48’58.6” e 
Longitude W060°31’42.6” )

- Vicinal 27: Comprimento 4m (Latitude N00°48’58.6” e 
Longitude W060°31’44.2”)

- Vicinal36: Comprimento 12m (Latitude N01°01 ‘10.3” e 
Longitude W060°29’02.9”)
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Iracema, região de roxinho.
- Vicinal 17, km 43,3, coordenadas N 02°09’50.5” W 

061°31’52.2”

JUSTIFICATIVA
Trata-se da reabertura de 20 km de “Picadão”, encascalhamento 

do trecho, construção de bueiros e de uma ponte na vicinal 17, km 43,3, 
no município de Iracema, região de Roxinho. Conforme levantamento dos 
produtores rurais daquela região, repassado a esta parlamentar, o picadão 
aberto há alguns anos pelos próprios usuários da vicinal, necessita ser 
reaberto, para facilitar o acesso dos moradores e o escoamento da produção, 
além de beneficiar as comunidades localizadas nesse percurso.

A demanda deve ser tratada como de essencial interesse público, 
tão grande é a importância das obras citadas para atender as necessidades 
dos produtores rurais e para o desenvolvimento do Estado de Roraima.

Diante deste quadro. solicito de vossa excelência apoio no 
sentido de realizar as obras com maior celeridade, considerando a chegada 
do período das chuvas, esse trecho ficará completamente comprometido 
caso as demandas não forem atendidas.

São estas, Senhor Presidente, Nobres Deputados, as razões que 
nos levam a propor a aprovação da presente Indicação.

Sala das Sessões, 11 de abril de 2016.
ÂNGELA ÁGUIDA PORTELA

Deputada Estadual

INDICAÇÃO N°106 /2016
A deputada que a esta subscreve com amparo no art. 202 

do regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento para a 
Excelentíssima Senhora Governadora do Estado de Roraima a seguinte 
indicação:

Recuperação de bueiros para melhorar o tráfego na vicinal 
06 do município de Iracema, região de roxinho.

- Vicinal 06, localizado em frente ao Sítio Santa Luzia 
(Recuperação de bueiro);

- Vicinal 06, localizado em frente ao Lote do Senhor Pedro 
Macaco {Recuperação de bueiro);

JUSTIFICATIVA
Trata-se da recuperação de bueiros na vicinal 06 do município de 

Iracema, região de Roxinho. Foram identificados 02 (dois) procedimentos 
operacionais necessários. Conforme levantamento dos produtores rurais 
daquela região, repassado a esta parlamentar.

Os produtores rurais terão dificuldades de transitar na vicinal 
citada durante o período chuvoso caso não forem sanados os pontos 
críticos, faz-se necessário a ·recuperação de bueiros afim de melhorar as 
condições de  trafegabilidade.

A demanda deve ser tratada como de essencial interesse 
público, tão grande é a importância das obras para atender as necessidades 
dos produtores rurais e para o desenvolvimento do Estado de Roraima, 
uma vez que causam grandes prejuízos ao escoamento da produção 
agropecuária da região e causando transtornos aos alunos que utilizam o 
transporte escolar.

Diante deste quadro, solicito de vossa excelência apoio no 
sentido de realizar as obras citadas com maior celeridade, considerando a 
chegada do período das chuvas, essa vicinal se tornará intrafegável caso os 
procedimentos operacionais não vierem a serem executados.

São estas, Senhor Presidente, Nobres Deputados, as razões que 
nos levam a propor a aprovação da presente lndicação.

Sessões, 11 de abril de 2016.
ÂNGELA ÁGUIDA PORTELA

Deputada Estadual

INDICAÇÃO N°107 /2016
A deputada que a esta subscreve com amparo no art. 202 

do regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento para a 
Excelentíssima Senhora Governadora do Estado de Roraima a seguinte 
indicação:

Construção e recuperação de pontes para substituir antigos 
pontilhões de madeiras, identificadas nas vicinais 14 e 17 do município de 
Iracema, região de roxinho.

- Vicinal14, km 32.1 coordenadas N 02°14’23.3” W 061°31 ‘41 .5”;
- Vicinal14, km 32 coordenadas N 02°14’28.5” W 061 °31 ‘39.4”
- Vicinal17, km 41, coordenadas N 02°10’41.8” W 061°32’14.5”
- Vicinal17, km 41 ,5, coordenadas N 02°10’28.7” W 

061°32’12.2”
- Vicinal17, krn 42, coordenadas N 02°10 ‘ 13.4” W 061°32’11.2”
- Vicinal17, km 49, coordenadas N 02°08’51 .4” W 061°32’00.9”

JUSTIFICATIVA
Trata-se da reforma da Escola Estadual José Pereira de Araújo 

localizada na vicinal 05, na tronco da região do Roxinho, no município 
de Iracema. Conforme visita realizada por esta parlamentar na instituição 
educacional, constatou-se precária a estrutura física e elétrica do prédio.

De acordo com os moradores, desde a implantação em 2007, 
a escola nunca passou por reforma, ocasionando transtornos aos alunos e 
professores. Os problemas encontrados são diversos como fiação elétrica 
exposta, teto com problemas no forro, telhado comprometido, ventiladores 
e centrais de ar quebrados e sem manutenção, falta de iluminação nas salas 
de aula, carteiras quebradas, quadros negro danificados, janelas quebradas 
e sem vidros, pintura comprometida e placa de identificação da escola 
destruída pelo tempo.

A demanda deve ser tratada como de essencial interesse 
público, a reforma do prédio que tem por objetivo atender a população da 
localidade, em especial aos alunos, proporcionando um ambiente saudável, 
com condições físicas e estruturais para o estudo, colaborando para o 
aprendizado e o conforto dos estudantes.

Diante deste quadro, solicito de vossa excelência apoio no 
sentido de realizar a reforma da escola com maior celeridade, considerando 
o papel educativo e social que a escola representa, toma-se imprescindível 
a atenção na execução deste serviço, pois atenderá não só os anseios de 
discentes e docentes que trabalham e estudam na referida unidade, mas o de 
toda a comunidade da região.

São estas, Senhor Presidente, Nobres Deputados, as razões que 
nos levam a propor a aprovação da presente Indicação.

Sala das Sessões, 11 de abril de 2016.
ÂNGELA ÁGUIDA PORTELA

Deputada Estadual
INDICAÇÃO N°104 /2016

A deputada que a esta subscreve com amparo no art. 202 
do regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento para a 
Excelentíssima Senhora Governadora do Estado de Roraima a seguinte 
indicação:

Construção de bueiro e elevações de aterros para melhorar 
o tráfego nas vicinais 01 , 06 e 16 do município de Iracema, região de 
campos novos.

- Vicinal 01, km 0,5, coordenadas N 02°21’52.7” W 
061°26’33.1” (Construção de bueiro);

- Vicinal 06, km 29, coordenadas N 02°15’33.8” W 
061°31’44.2” (Aterro); campos novos

- Vicinal16, km 20, coordenadas N 02<’19’11.7” W 061 
°33’09.1” (Aterro);

JUSTIFICATIVA
Trata-se da construção de bueiro e elevações de aterros na estrada 

do município de Iracema, região de Campos Novos. Foram identificados 03 
(três) procedimentos operacionais necessários nas vicinais 01 , 06 e 16, 
conforme levantamento dos produtores rurais daquela região, repassado a 
esta parlamentar.

Os produtores rurais terão dificuldades de transitar nestas vicinais 
durante o período chuvoso caso não forem sanados os pontos críticos, faz-
se necessário a construção de bueiro como também os aterros para o devido 
nivelamento afim de melhorar as condições de trafegabilidade.

A demanda deve ser tratada como de essencial interesse público, 
tão grande é a importância das obras para atender as necessidades dos 
produtores rurais e para o desenvolvimento do Estado de Roraima, uma vez 
que causam grandes prejuízos ao escoamento da produção agropecuária da 
região e causando transtornos aos alunos que utilizam o transporte escolar.

Diante deste quadro, solicito de vossa excelência apoio no 
sentido de realizar as obras citadas com maior celeridade, considerando 
a chegada do período das chuvas, essas vicinais se tornarão intrafegáveis 
caso os procedimentos operacionais não vierem a serem executados.

São estas, Senhor Presidente, Nobres Deputados, as razões que 
nos levam a propor a aprovação da presente Indicação.

Sala das Sessões, 11 de abril de 2016.
ÂNGELA ÁGUIDA PORTELA

Deputada Estadual

INDICAÇÃO N°105 /2016
A deputada que a esta subscreve com amparo no art. 202 

do regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento para a 
Excelentíssima Senhora Governadora do Estado de Roraima a seguinte 
indicação:

Reabertura de 20 km de “Picadão”, encascalhamento 
do trecho, construção de bueiros e de uma ponte, do município de 
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.7” (Construção de bueiro duplo /1 m);

JUSTIFICATIVA
Trata-se da construção de bueiros e elevação de aterros na 

estrada do município de Iracema, região de Roxinho. Foram identificados 
22 (vinte e dois) procedimentos operacionais necessários na vicinal 17, 
conforme levantamento dos produtores rurais daquela região, repassado a 
esta parlamentar.

Os produtores rurais terão dificuldades de transitar nesta vicinal 
durante o período chuvoso caso não forem sanados os pontos críticos, faz-
se necessário a construção de bueiros como também o aterro para o devido 
nivelamento afim de melhorar as condições de trafegabilidade.

A demanda deve ser tratada como de essencial interesse 
público, tão grande é a importância das obras para atender as necessidades  
dos produtores rurais e para o desenvolvimento do Estado de Roraima, 
uma vez que causam grandes prejuízos ao escoamento da produção 
agropecuária da região e causando transtornos aos alunos que utilizam o 
transporte escolar.

Diante deste quadro, solicito de vossa excelência apoio no 
sentido de realizar as obras citadas com maior celeridade, considerando a 
chegada do período das chuvas, essas vicinaís se tomarão intrafegáveis caso 
os procedimentos operacionais não vierem a serem executados.

São estas, Senhor Presidente, Nobres Deputados, as razões que 
nos levam a propor a aprovação da presente Indicação.
 Sala das Sessões, 11 de abril de 2016.

ÂNGELA ÁGUIDA PORTELA
Deputada Estadual

INDICAÇÃO Nº 109/2016
O parlamentar que a esta subscreve, e com base no Art. 202 do 

Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento A Excelentíssima 
Senhora Governadora de seguinte indicação.

PEDE PROVIDENCIAS EM CARÁTER DE 
URGÊNCIA, AO PODER EXECUTIVO NA RECONSTRUÇÃO DA 
PONTE CONHECIDA COMO TRONCO DO ROXINHO A ÚNICA 
QUE DA ACESSO AS VICINAIS 14, 15, 16, 17 LOCALIZADAS NA 
VILA DO ROXINHO NO MUNICÍPIO DE IRACEMA.  QUE SE 
ENCONTRA INTRAFEGÁVEL.

JUSTIFICATIVA
Agricultores e moradores pedem providencias urgentes 

na reconstrução da ponte conhecida como Tronco do Roxinho que se 
encontra intrafegável. Segundo eles a referida foi destruída devido o 
grande fluxo de carretas com minérios. Contudo o tráfego está sendo 
realizado por um desvio, deixando as pessoas daquela localidade bastante 
preocupadas com a chegada do inverno em que, consequentemente, 
ficaram ilhados. Sendo  a ponte o único acesso das pessoas que moram 
nas vicinais acima citado,  a não reconstrução da mesma dificultará em 
suas atividades cotidianas.

Portanto a reconstrução é de suma importância para os 
moradores da região, a ponte permitirá maior acessibilidade do escoamento 
da produção agrícola, e também oferecerá maior segurança e agilidade aos 
alunos em seu deslocamento para a escola, permitindo sua permanecia na 
mesma. Esse e o principal objetivo da presente indicação.

Sala das Sessões, 11 de Março de 2016
ZÉ GALETO

Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 110/2016
 O Deputado que esta subscreve, com amparo no art. 202 
do Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento ao 
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Infraestrutura, Francisco 
Flamarion Portela, a seguinte INDICAÇÃO:
- Reforma geral do ginásio de esportes da sede do município de 
Caroebe.
  

JUSTIFICATIVA
 Tal justificativa prende-se ao fato de o mesmo estar sem 
condições de uso para a prática de esportes por parte da comunidade jovem 
daquele município.
 Com a chegada do inverno, a situação tende a piorar, pois além 
das aulas de educação física ficarem prejudicadas por conta das chuvas, 
a juventude fica sem opção de lazer para os fins de semana não tendo um 
ginásio de esportes apropriado para o período.

CHICÃO DA SILVEIRA
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Trata-se das construções e reformas de pontes do município de 

Iracema, região de Roxinho. Foram identificadas 06 (seis) pontes destruídas 
(vicinais 14 e 17) pela degradação do tempo, queimadas e chuvas, 
conforme levantamento dos produtores rurais daquela região, repassado a 
esta parlamentar. 

Este ano foram registrados, inúmeros incêndios florestais 
no Estado de Roraima,  o que vem gerando situações emergenciais para 
socorrer os produtores rurais que perderam pastagens, plantações, animais, 
postes de rede de transmissão de energia elétrica e pontes de madeira, todos 
queimados e destruídos, circunstância que vem assolando aquela região.

A demanda deve ser tratada como de essencial interesse público, 
tão grande é a importância das obras para atender as necessidades dos 
produtores rurais e para o desenvolvimento do Estado de Roraima, uma vez 
que causam grandes prejuízos ao escoamento da produção agropecuária da 
região e causando transtornos aos alunos que utilizam o transporte escolar.

Diante deste quadro, solicito de vossa excelência apoio no 
sentido de realizar as construções e reformas das pontes citadas com maior 
celeridade, considerando a chegada do período das chuvas, essas vicinais 
se tornarão intrafegáveis caso as pontes não vierem a serem construídas.

São estas, Senhor Presidente, Nobres Deputados, as razões que 
nos levam a propor a aprovação da presente Indicação.

Sala das Sessões, 11 de abril de 2016.
ÂNGELA ÁGUIDA PORTELA

Deputada Estadual

INDICAÇÃO N° 108 /2016
A deputada que a esta subscreve com amparo no art. 202 

do Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento para a 
Excelentfss1ma Senhora Governadora do Estado de Roraima a seguinte 
indicação:

Construções de bueiros e elevações de aterros para melhorar o 
tráfego na vicinal 17 do municipio de Iracema, região de roxinho.

- Vicinal 17, km 32,5 coordenadas N 02°14’09.8” W 
061°31’49.4”(Construção de bueiro);

- Vicinal 17, coordenadas N 02°13’58.7” W 061 °31 ‘57.1” 
(Aterro - extensão de 800m);

- Vicinal 17, km 38, coordenadas N 02°11 ‘45.5” W 061°32’01 
.4” (Construção de bueiro);

- Vicinal 17, km 42,6, coordenadas N 02°09’58.4” W 061 
°32’03.6” (Construção de bueiro duplo de 1m I Aterro 100m);

- Vicinal 17, km 43, coordenadas N 02°09’55.0” W 061 
°31’57.3” (Construção de bueiro);

- Vicinal 17, km 49,2, coordenadas N 02°08’47.0” W 
061°32’01.6” (Construção de bueiro);

- Vicínal 17, km 49,5, coordenadas N 02°08’41 .7” w 061 
°32’00.7” (Construção de bueiro);

- Vicinal 17, km 49,6, coordenadas N 02°08’39.3” W 061°31 
‘59.1” (Construção de bueiro);

- Vicinal 17, km 49,8, coordenadas N 02°08’37.5’’ W 0616 31 
‘57.0” (Construção de bueiro);

- Vicinal 17, km 50, coordenadas N 02°08’35.8” W 061 
°31’53.6” (Construção de bueiro);

- Vicinal 17, km 52, coordenadas N 02°07’53.7” W 061 
°32’10.1” (Construção de bueiro);

- Vicinal 17, km 52,5, coordenadas N 02°07’44.8” W 061 
°32’16.0” (Construção de bueiro);

- Vicinal 17, km 52,8, coordenadas N 02°07’34.5” W 
061°32’17.8” (Construção de bueiro);

- Vicinal 17, km 55, coordenadas N 02°06’18.7” W 061 °31 
‘55.4” (Construção de bueiro duplo);

- Vicinal 17, km 56, coordenadas N 02°06’04.1” W 061 °31 
‘54.0” (Construção de bueiro);

- Vicinaf 17, km 57, coordenadas N 02°05’49.5’’ W 061 °31 
‘56.4” (Construção de bueiro);

- Vicinal 17, km 53, coordenadas N 02°05’38.7” W 061 °31 
‘55.8” (Construção de bueiro);

- Vicinal 17, km 59, coordenadas N 02°05’24.5” W 061°31 
‘55.4” (Construção de bueiro);

- Vicinal 17, km 60, coordenadas N 02°04’57.0” W 061°31’46.1” 
(Construção de bueiro);

- Vicinal 17, km 61 , coordenadas N 02°04’44.9” W 061 
°31’48.4” (Construção de bueiro);

- Vicinal 17, km 62, coordenadas N 02°04’13.1” W 061°31 
‘53.0” (Construção de bueiro duplo / 1 m);

- Vicinal 17, km 64, coordenadas N 02°03’45.1” W 061°31 ‘31 
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Especial Externa criada pela Resolução nº 005/15 e alterada pela Resolução 
nº 014/2015.
 Memorando nº 007, de 01/03/2016, do Deputado Brito Bezerra, 
solicitando cópia de inteiro teor de todo o processo que deu origem à 
Emenda Constitucional nº 029/2011, de 30 de dezembro de 2011.
 Ofícios nºs 001, 004, 005 e 006, de 10/03/2016, da Comissão de 
Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, informando o arquivamento 
dos Processos nºs 004/09, 004/14 001/15, 003/15.
 RECEBIDO DO TRIBUNAL DE CONTAS:
 Ofício nº 052, de 09/02/16, do Tribunal de Contas do Estado, 
encaminhando indicação do reajuste - vencimento dos Servidores/Exercício 
2016.
 DIVERSOS:
 Ofício nº 001, de 22/02/16, Advocacia e Consultoria - Luana 
Magna Ávila Vieira, referente às sessões ordinárias e sessões das comissões.
 Ofício nº 003, de 22/02/16, Advocacia e Consultoria- Luana 
Magna, solicitando cópias dos projetos de lei, do ano 2011, 2012, 2013, 
2014 e 2015.
 Ofício nº 013, de 07/03/16, da União de Parlamentares Sul-
Americanos e do MERCOSUL – UPM, encaminhando proposta de 
convênio.
 Ofício nº 001, de 24/02/16, do Conselho Regional de 
Administração de Roraima, referente a licitações.
 Ofício nº 002, de 17/02/16, do Conselho Regional de 
Administração de Roraima, referente a fiscalização do Exercício 
Profissional.
 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 Naldo da Loteria procede à 
chamada.
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Senhor Presidente, Senhoras 
e Senhores Deputados, público aqui presente e amigos da justiça. Gostaria 
de dizer aos meus amigos da justiça que o que for de bom e de interesse da 
classe, tenham a certeza estarei do lado de vocês. Cinquenta presos, fora os 
que já estavam nas ruas, fugiram da PA e dois foram mortos. Há dois meses 
coloquei no Programa Barra Pesada uma entrevista de um detento onde ele 
explicava os motivos de que, a qualquer momento, poderia ter uma rebelião 
violenta e com mortes. O detento disse-me que tinha errado, mas que estava 
pagando por seus crimes. Segundo os detentos, tem muita coisa escondida e 
maus tratos a detentos acontecendo no sistema prisional. Alguém vai dizer 
que estou defendendo os bandidos, mas, não estou defendendo bandido não, 
estou apenas retransmitindo para as autoridades aqui presentes as palavras 
de um detento. Ah! Mas detento é bandido e criminoso e não devemos dar 
importância ao que eles falam. Devemos dar importância sim, porque na 
semana que passou e ontem eles demonstraram que é fácil sair do sistema 
prisional. Só ontem foram cinquenta. Já tivemos túneis abertos, escaladas 
nos muros com a maior facilidade. E há um mês disseram os detentos, que, 
se continuar do jeito que está, vão fugir novamente. Porque na hora que os 
reeducandos quiserem sair da PA, são 1700 homens, e se, quiserem sair 500 
de uma vez, eles saem, porque segundo eles, isso é bem facinho. O pior de 
tudo é que nós que trabalhamos e pagamos impostos estamos aí lado a lado 
com os reeducandos, com os detentos. Alguns deles foram para a cadeia 
por um motivo na vida e outros que são realmente bandidos perigosos 
e calculistas e estão no meio de nós. Assaltos, estupros e algum tipo de 
bandidagem para eles é normal, e, infelizmente estamos aí lado a lado com 
a criminalidade que está saindo da PA e indo para a porta ou para a esquina 
da nossa casa.
 Eu queria fazer um pedido bem simples: será que existiria 
uma forma de as autoridades em geral se reunirem em uma mesa redonda 
com juízes, promotores, desembargadores, sistema prisional e políticos e 
também representantes dos detentos para ouvirmos o que está acontecendo. 
A reclamação das pessoas é que a Polícia e o agente penitenciário não 
dão segurança. E acho que a Polícia Militar e os agentes penitenciários 
fazem aquilo que é possível. Estou retransmitindo aqui para as autoridades 
aqui presentes e o povo em geral exatamente o que familiares e detentos 
querem. Eles querem somente ser ouvidos pelas autoridades, só querem 
falar a verdade para que providências sejam tomadas. Coisas simples que 
ninguém dá importância como um kit de higiene contendo um sabonete, 
uma pasta, um aparelho de barba, ou seja lá o que for, mas, que eles não 
têm recebido. Eles reclamam da alimentação, entre outras coisas. Então, só 
queria dizer que foi por esses motivos que eles fizeram essa rebelião onde 
dois morreram e cinquenta estão nas ruas lado a lado com a sociedade, e 
vou repetir: e querem somente uma oportunidade, um ou dois representante 
deles, para conversar com as autoridades que mandam no sistema prisional.

INDICAÇÃO Nº 111/2016
 O Deputado que esta subscreve, com amparo no art. 202 
do Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento ao 
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Infraestrutura, Francisco 
Flamarion Portela, a seguinte INDICAÇÃO:
- Reforma geral da Escola Estadual José Campanha Wanderley, 
localizada no Trairão, município de Amajarí.
  

JUSTIFICATIVA
 Tal solicitação visa atender toda a comunidade jovem daquela 
comunidade, que fica a 80 km de distância da sede do município, portanto 
não tendo outras opções para estudar.
 Além da deteriorização de todo o prédio, as poucas salas que 
estão funcionando estão cedidas para a prefeitura municipal.

Portanto os alunos matriculados na rede estadual estão sem aulas 
por falta de salas em condições de uso, sendo que para eles o ano letivo 
ainda não iniciou, prejudicando toda a comunidade jovem da região. 

CHICÃO DA SILVEIRA
Deputado Estadual

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2482ª SESSÃO, EM 15 DE MARÇO DE 2016.
51º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=    ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER

 Às nove horas do dia quinze de março de dois mil e 
dezesseis, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
quadringentésima octogésima segunda Sessão Ordinária do quinquagésimo 
primeiro Período Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Jalser Renier– Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à verificação de quórum.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, não 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 ao Senhor Segundo-Secretário que proceda à leitura da 
Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Marcelo Cabral – Lida a Ata.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão a Ata da 
Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados que queira 
discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica. Os Deputados 
que forem favoráveis permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – O Expediente 
consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS: 
 Indicação s/nº, de 10/03/16, do Deputado Evangelista Siqueira, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma e recuperação na 
estrutura física da Escola Estadual Alan Kardec Dantas Haddad, situada na 
Av.Macapá, S/N, centro do município de São Luiz.
 Indicação s/nº, de 11/03/16, do Deputado Soldado Sampaio, 
encaminhando ao Governo do Estado, para Prorrogação do Concurso 
Público nº 009/2013, sobre o Edital n° 001/2013, publicado no DOE nº 
2082, de 29/07/13, e a convocação dos candidatos remanescentes para 
provimento de vagas ao cargo de 2º Tenente PM do Quadro de Oficiais 
Combatentes da Polícia Militar.
 Indicação s/nº, de 11/03/16, do Deputado Soldado Sampaio, 
encaminhando ao Governo do Estado, convocação dos remanescentes do 
Concurso Público nº 002/2012, sobre o Edital nº 001/2012, publicado no 
DOE nº 1898, de 23/10/12, para provimento de vagas ao cargo de Soldado 
PM 2ª Classe do Quadro de Praças Combatentes da Polícia Militar.
 Indicação s/nº, de 11/03/16, do Deputado Chicão da Silveira, 
encaminhando ao Secretário de Infraestrutura do Estado, para construção 
de duas pontes de madeira na vicinal Guarani, nos Km 04 e 08, na Maloca 
do Boqueirão, no município de Alto Alegre-RR.
 Projeto de Lei nº 001, de 14/03/16, do Deputado Gabriel 
Picanço, que “altera dispositivos normativos da Lei Estadual nº 136, de 
27 de junho de 1996, que estabelece atribuição para oficinas e dá outras 
providências.”
 Memorando nº 006, de 01/03/16, do Deputado Brito Bezerra, 
solicitando cópia de inteiro teor de todo processo referente à Comissão 
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como as coisas são lentas no campo da política. Tem que ter licitação, tem 
que ter autorização do IBAMA, da FUNAI e etc. Tem que ser deliberado 
em comissão, enfim, isso leva horas, dias, semanas, às vezes anos. É 
muito lento deliberar esses assuntos. Mas essa questão dos apagões só se 
resolverá, de forma definitiva quando for feita a interligação ao sistema 
nacional e quando derrubarmos a liminar do Ministério Público Federal. 
A governadora já acionou de forma jurídica também no Supremo Tribunal 
Federal para que o Ministério Público Federal do Estado do Amazonas não 
mais tivesse poder de julgar o Linhão de Tucuruí, porque é um direito do 
povo roraimense ter uma energia forte, limpa e sustentável.
 Outra forma que ainda vamos trabalhar no futuro é para que 
tenhamos aqui uma matriz energética no Estado de Roraima. Estamos 
avançando na questão eólica, mas teríamos também que ter também uma 
hidroelétrica. Isso é importante.
 Vossa Excelência falou aqui na questão dos voos que também 
urge uma providência. A Governadora Suely determinou que o Secretário 
de Estado da Fazenda e o Secretário de Planejamento fossem até a empresa 
Azul Linhas Aéreas, onde tiveram a primeira reunião com a empresa que 
garantiu que os voos da Azul vão ficar, e, se sair algum da Gol ou TAM, 
como já ameaçaram sair, mas estão reavaliando, a Azul vai ter outras linhas 
para cá e brevemente uma linha internacional.
 Outro problema que Vossa Excelência trouxe aqui é a questão 
da PAMC, Penitenciária Agrícola de Monte Cristo. A PAMC, que é uma 
penitenciária agrícola, não era para ter presos de forma definitiva, que 
não tivessem como trabalhar, por isso penitenciária agrícola, onde o 
preso tivesse que trabalhar para diminuir sua pena, enfim, é um formato 
totalmente diferente do que é hoje.
 Nós temos encarcerados no nosso Estado 1300 detentos. Meu 
amigo Deputado Izaías Maia, desses, mais ou menos 200 estão revoltosos 
e com toda razão, porque estão na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo 
e precisam que seja julgado o seu processo, até porque muito deles já 
deveriam estar soltos. A gente já propôs uma força tarefa da Defensoria 
Pública do Estado de Roraima, e aí não pode ser somente a Defensoria. É 
preciso que a Defensoria vá atendê-los lá na PAMC. Esse processo tem que 
ir para o Ministério Público, depois para o Tribunal de Justiça, enfim, existe 
um tramite até o Judiciário pedir para autorizar a soltura.
 Então, essa força tarefa, meu líder, foi proposta ontem e é 
necessário que se faça pela Defensoria Pública, Tribunal de Justiça e 
Ministério Público Estadual. No mesmo momento, é solicitado a soltura 
pela Defensoria Pública, é analisada pelo Ministério Público e acionado 
também o Juiz aqui do Tribunal de Justiça, que define no mesmo momento.
 Agora, muitas vezes se pede a soltura e como tem a reincidência, 
aí não consegue soltar, por conta das reincidências, mas tem lá umas 200 
pessoas que poderiam estar fora. Desses 1330 que estão lá aglomerados 
e Vossa Excelência sabe que esse não é um problema só do Estado de 
Roraima, mas em nível de Brasil e sem conseguirmos ressocializá-los o 
que é pior. Não temos como ressocializá-los. Para que Vossa Excelência 
tenha uma ideia, lá tem uma obra de ampliação para que consiga dar uma 
condição melhor para aqueles que ali estão e não conseguem terminar 
porque, de forma revoltosa e insulflados por aqueles que estão condenados 
de forma definitiva para cumprir sua pena, arrancam as madeiras que fazem 
escoramento. Com essas madeiras, à noite, constroem escadas, porque tem 
pregos nessas madeiras. Enfim, lá acontece o que Vossa Excelência e a 
sociedade já viu na mídia.
 E o que fazer? É tomar providências urgentes. Não existe 
nenhuma fórmula mágica. Nós precisamos de um presídio de segurança 
máxima construído de forma urgente no nosso Estado.
 Precisamos do presídio do Município de Rorainópolis e 
precisamos terminar uma ampliação que está sendo feita aqui na Cadeia 
Pública para que esses 200 que estão lá, que só são presos preventivos 
aguardando o julgamento, estejam aqui na Cadeia Pública e não na 
Penitenciária Agrícola. E essas providências aí o governo tem tomado, mas 
o Governo Federal não tem ajudado em nada, é só com recursos federais e o 
senhor sabe que todos os dias têm as lamentações por conta desses recursos. 
Mas também não justifica. Nós temos sim que encontrar uma forma para 
que não aconteçam mais essas fugas e não coloquem ainda mais em risco a 
nossa população.
 Mas quero dizer a Vossa Excelência que neste governo, quando 
assumimos, 350 estavam foragidos e já foram recapturados pela DICAP 
quase todos. Insuflou, aumentou a pressão dentro do presídio, ocorrendo a 
fuga de 30, 20, 50. Mas foram capturados 350 já nesse governo. Nós temos 
que construir uma penitenciária que possa ressocializar os detentos. Esse é 
o papel do Estado, o Brasil não tem condições de ressocializar seus detentos 
porque o sistema prisional brasileiro é um sistema prisional falido. Agora, 
não podemos deixar que os delitos sejam cometidos e que essas pessoas não 
sejam colocadas no sistema prisional, mesmo que já esteja superlotado.

 É melhor sentar para conversar e ouvir, pois assim pode-se 
evitar uma tragédia no futuro, pois, para alguns desses caras, matar um 
ou matar dez não faz diferença, já estão condenados mesmo a 20 ou 30 
anos. O que eles querem é serem ouvidos pelas autoridades do sistema 
prisional. Estou fazendo minha parte divulgando o que me foi repassado 
por um detento. Não esqueçam que na hora que esses caras decidirem 
praticar um ato de crueldade nesta cidade, eles despacham 10, 15, 20 e 
ninguém vai nem saber quem foi. Então, vamos ouvir os detentos, vamos 
ouvir o que eles querem, vamos ouvir suas reclamações, porque do jeito 
que vai, a cada dia que passa, com as fugas de detentos, que já cavaram 
até túnel com 30, 40 metros, não dá para continuar. Temos que nos unir, 
de uma forma geral, com os Deputados Federais, Estaduais e Senadores 
por um Estado melhor. Volto a repetir que não tenho acordo nenhum com 
Prefeitura nem Governo, mas o momento é de união e gostaria de pedir 
aos parlamentares aqui presentes, sei que cada um tem o seu pensamento 
e seu ideal político, mas tenho que pedir para, dentro das possibilidades, 
facilitarmos a vida do Governo do Estado e depois fiscalizamos, pois esse 
é o nosso trabalho. Se tiver algo errado a gente denuncia e deixa o resto 
para a Federal, o Ministério Público e para cadeia. Mas vamos facilitar, 
pois estamos vivendo em uma crise: falta de dinheiro e de energia. Até a 
semana passada estava proibida a continuidade da construção do Linhão 
de Tucuruí, não se iludam, levará muito tempo para ser concluído, e a 
situação todos estão vendo, são apagões quase todos os dias. O Estado está 
completamente parado. A falta de energia para desde o salão de beleza até a 
fornada de pão na padaria. É uma situação bem complicada. Não esqueçam 
que neste Estado, nesta cidade, há centenas e centenas de pessoas que não 
têm um pão para comer. Nós que temos, devemos agradecer a Deus e ajudar 
aqueles que não têm, porque aqueles que não têm podem ser o nosso algoz, 
podem ser aqueles que vão nos pegar amanhã por revolta, por fome ou por 
miséria.
 Então, por isso peço para nos unirmos, para fazermos o trabalho 
do Deputado, que é fiscalizar, e para facilitar a vida do Governo, pois a crise 
no Brasil é muito grande; no mundo maior ainda, e aqui devemos agradecer 
por termos o pão de cada dia e os trabalhadores, como estamos vendo aqui, 
da educação, da saúde, da justiça, devem ser respeitados. Volto a dizer que, 
se depender de mim, podem contar com o meu voto favorável porque o 
trabalhador deve ser respeitado.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Brito Bezerra – 
Deputado Izaías, primeiramente gostaria de louvar a iniciativa de Vossa 
Excelência, que sempre está trazendo à Tribuna desta Casa assuntos de 
extrema relevância e é assim que o parlamentar tem que agir. Alguém 
deve se perguntar várias vezes porque todos os parlamentares não fazem 
como Vossa Excelência faz, levantando assuntos pertinentes às demandas 
da nossa sociedade. Eu até tenho respondido. “Olha, é preciso que alguns 
parlamentares levantem as demandas e os demais deliberem juntos”. Quem 
for do governo leva o problema até o governo e busca a solução. Enfim, 
é preciso que os deputados independentes tragam à tribuna desta Casa os 
problemas para que possamos está interagir com o povo. É assim que o 
Deputado tem que fazer. Por isso parabenizo Vossa Excelência.
 Mas quero dizer que Vossa Excelência, antes de estar Deputado, 
o Senhor é radialista, o Senhor é um homem do povo. O Senhor já foi 
empresário, enfim, conhece os níveis da nossa sociedade e os diversos 
segmentos. Imagino quando Vossa Excelência chegou aqui como 
Deputado, isso aconteceu comigo, a gente diz: olha, ali eu vou encaminhar 
e vou resolver vários problemas, várias demandas, eu consigo resolver, e 
quando chega aqui nesta Casa Legislativa, no Parlamento, palavra que vem 
do grego e significa falar, vemos que nossas ações são limitadas. O que 
podemos fazer é falar, denunciar, pedir providências do Executivo, elaborar 
alguns projetos que não tragam despesa alguma para o Executivo e fazer 
algumas indicações. Enfim, as nossas limitações são tremendas, mas a 
nossa prerrogativa de falar no parlamento, de ser a caixa de ressonância da 
sociedade, tem que permanecer viva e Vossa Excelência tem feito isso aqui 
muito bem.
 Quero dizer a Vossa Excelência que as quatro demandas 
importantes aqui levantadas por Vossa Excelência na tribuna, são demandas 
não só de Vossa Excelência, não só dos Deputados Estaduais, dos Federais, 
dos Senadores, da Governadora Suely Campos, mas uma demanda do povo 
do nosso Estado.
 Primeiro essa questão dos apagões, é uma tristeza! Nós 
vivemos um momento muito crítico e digo a Vossa Excelência que só 
vamos resolver esse problema, de forma definitiva, quando tivermos 
a interligação ao sistema elétrico nacional. Enquanto isso, vamos sofrer 
apagões. A Governadora Suely esteve com o Ministro Eduardo Braga de 
Minas e Energia, exigiu a termoelétrica instalada aqui, porque as que têm 
não atendem a demanda e ainda por cima com a falta de diesel. Ficaram 
de resolver, estão trabalhando na resolução, mas Vossa Excelência sabe 
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Governo do Estado precisa estar atento. Essa crítica positiva é importante 
que seja ouvida em todos os cantos do Estado, pela Governadora, pelos 
Secretários de Estados e pelos Deputados na Assembleia Legislativa. E a 
Assembleia Legislativa também precisa assumir sua mea culpa, de ouvir 
as críticas da sociedade, do Governo. Eles precisam se portar de forma 
que, tanto nós, quanto a Assembleia Legislativa, quanto o Poder Executivo 
atenda os anseios da sociedade. Esse é o nosso papel como Deputado.
 O Senhor Deputado Izaías Maia continua – Muito obrigado, 
Deputado Mecias. O momento é de união e de muito trabalho pelo Estado 
de Roraima. Muito obrigado!
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Eu havia dito que somente 
o Deputado Izaías havia se inscrito para usar a tribuna nesta manhã, mas o 
Deputado Chagas pediu espaço para usar a tribuna. Eu consulto o Plenário 
se eu posso conceder ao Deputado Chagas, uma vez que ele se inscreveu 
fora do tempo regimental para que ele faça um comunicado que considero 
importante sobre o aspecto do trabalho que o PROCON vem desenvolvendo 
nesta Casa. 
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus pede Questão de Ordem 
– Como líder do bloco, eu não faço nenhuma objeção à fala do Deputado 
Chagas. Só alerto Vossa Excelência para a abertura que Vossa Excelência 
está fazendo. Se fizer para ele tem que fazer para todos. Nada contra ele 
pode usar a palavra. Só que no dia que outro Deputado pedir quero que seja 
feito da mesma forma.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Por essa razão é que eu 
estou consultando o plenário. Aqueles que concordam que o Deputado 
Chagas faça uso da tribuna nesta manhã permaneçam como estão. O 
plenário aprovou.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas – Presidente, para não 
abrir precedente, até porque pode atrapalhar, eu retiro o requerimento e 
farei a manifestação nas Explicações Pessoais.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Retirado o pronunciamento 
do Deputado Chagas. 
 Eu quero, antes de mais nada, fazer um breve relato sobre 
essas questões que vêm atormentando o nosso Estado, principalmente no 
tocante à questão da energia elétrica. O que está havendo em Roraima nada 
mais é do que o não pagamento do Governo Federal para a Eletrobrás e 
da Eletrobrás para a Venezuela do combustível usado para que as nossas 
luzes não sejam apagadas. O Governo Federal não tem feito isso. E por essa 
razão nós temos constantes apagões. E esses apagões vão continuar porque 
existe um impasse e uma insegurança política no Brasil. A Presidente 
Dilma tem se posicionado contra os interesses do Estado de Roraima, 
principalmente com relação à questão energética. É bem verdade que a 
União, recentemente, entrou com uma ação revogando a decisão da Justiça 
Federal do Estado do Amazonas, que proibia a construção do Linhão de 
Tucuruí. E em liminar proferida pelo eminente Desembargador Cândido 
Ribeiro, foi acatada a posição da União. Isso não significa uma vitória. Isso 
significa um direito dos cidadãos roraimenses de estar pagando sem utilizar 
a sua energia de confiança, integrada no sistema nacional. Nós passamos 
por momentos de dificuldades também no cenário político porque nós 
temos dois senadores ligados exclusivamente ao PT. E o PT tem virado as 
costas para o País e para a bandeira do Estado de Roraima. Nós estivemos 
numa comissão em Brasília, onde todos os Deputados Estaduais, todos os 
segmentos da sociedade estiveram na sede do Distrito Federal. E ficou bem 
claro, quando em audiência com o Ministro das Minas e Energia, o mesmo 
se prontificou em trazer uma equipe técnica para aumentar a capacidade 
de energia elétrica dos parques térmicos aqui de nosso Estado. Ele trouxe 
a equipe, mas não aumentou a capacidade de energia elétrica dos nossos 
parques térmicos. Quando há uma ausência de energia da Venezuela pelo 
não pagamento da ELETROBRÁS, nós enfrentamos o racionamento. Por 
essa razão é que nós estamos numa situação de constrangimento, com as 
mãos atadas, sem poder fazer absolutamente nada porque essa não é uma 
questão jurídica, é uma questão pura e eminentemente política. É uma ação 
que o Governo Federal já poderia ter resolvido. Nós estamos vivendo na 
década de 90, quando os constantes apagões eram, sem dúvida alguma, um 
atordoamento para a sociedade roraimense. E nós estamos em pleno século 
21 voltando àquela data.
 Eu quero aqui, repudiar como cidadão e tenho certeza que essa 
ação também é compartilhada com o povo do Estado de Roraima, uma 
vez que nós estamos vivendo em profundo estado de desequilíbrio político. 
Essa é a grande verdade. 
 E eu quero comunicar aos Senhores que tive a grande 
oportunidade de mudar de partido. Eu estava no partido do PSDC, ligado ao 
meu grande amigo Roberto Lopes. Estou fazendo parte do Solidariedade, 
partido que vou integrar a partir de agora. E é esse mesmo partido que no 
dia 22 de março entrará com uma ação para o impeachment da Presidente 
da República no Congresso Nacional. Isso é uma ação porque ou o Brasil 

 Então, é um problema sério e grave, que vem de longos e 
longos anos, e, talvez no tempo do território quando estava iniciando, 
não se previu uma penitenciária de segurança máxima. Ontem mesmo a 
presidente do sindicato disse que se derruba o muro até usando uma caneta 
porque é feito de areia. Ou seja, é um complexo que não tem segurança 
alguma, imagine segurança máxima. Agora vamos falar sobre a questão 
dos trabalhadores da segurança pública que urgem pelos seus direitos 
assim como outras categorias também têm buscado os seus direitos. Nós 
aprovamos o PCCR que infla a folha do Governo. E, diante da situação 
que nós estamos, tem que haver recursos, inclusive sob pena de aprovar 
um projeto melhorando as condições salariais e não conseguirmos pagar. 
É por isso que nós estamos analisando projeto por projeto, mandando para 
o instituto de modernização. Quando chega aqui na Assembleia, estuda-se 
na assessoria da Assembleia. A Assembleia muitas vezes tem perguntado se 
terá condições de pagar isso aqui? A gente sabe as previsões econômicas 
para o nosso País, que não são poucas. É preciso ter responsabilidade. 
Uma coisa é aprovar uma condição salarial de uma categoria ou de todas 
as categorias e a outra é não poder pagar. Isso é um ato irresponsável. Foi 
um ato que se agiu por pressão. Aprovou-se e não se sabe se pode pagar? 
Quer dizer, criamos outro problema maior porque geramos expectativas, 
aprovamos e não conseguimos pagar. Portanto, eu quero dizer para Vossa 
Excelência, acho que Vossa Excelência está tendo outro entendimento. Os 
problemas são muitos e não se resolve como a gente gostaria de resolver 
na iniciativa privada. Vossa Excelência faz parte disso. Nós fazemos uma 
revolução. Na coisa pública se leva anos para fazer uma evolução. É lento! 
É preciso que haja uma junção de forças de toda a classe política, de 
todos os poderes e, sobretudo, é preciso contar com um orçamento, com 
o financeiro possível para honrar esses compromissos. Eu quero louvar a 
atitude de Vossa Excelência e ao mesmo tempo dizer que a Governadora 
Suely Campos tem se debruçado, tem trabalhado, dia-a-dia, no sentido 
de melhorar as condições do povo. E tem conseguido avançar em muitos 
aspectos e em muitos segmentos. Em outros, nós estamos ainda avançando. 
Gostaria de agradecer de público o que Vossa Excelência disse, que tomou 
a decisão junto com a Mesa Diretora, junto com o Presidente desta Casa, de 
ajudar o Governo do Estado para que tenhamos mais fôlego para trabalhar 
e cobrar. É uma das principais prerrogativas, senão a mais importante do 
parlamentar, fiscalizar as aplicações dos recursos públicos. Conte com o seu 
amigo e essas discussões trazem para a caixa de ressonância da sociedade 
as deliberações necessárias para melhorar a qualidade de vida de nosso 
povo. Obrigado!
 Aparte concedido à Senhora Deputada Ângela Portella. – 
Obrigado, Deputado Izaías, pelo aparte. Eu gostaria muito de parabenizá-lo 
pela sua fala de hoje. Uma fala que vem com esse senso de responsabilidade, 
que vem com esse chamamento de união. Nesses momentos de dificuldades 
nós temos que saber que as questões partidárias são infinitamente menores 
do que as questões que ajudam a população. O Estado é muito maior do que 
as questões partidárias. Então, é um momento em que a gente tem que ter 
forças e se unir pelo bem comum.
 Mas, eu também gostaria Deputado Izaías, de dizer que nós, 
seres humanos, temos a mania de criticar. E, muitas vezes deixamos de 
pontuar situações que tem um merecimento. E hoje, por questão de 
justiça, eu quero fazer uma lembrança de que o Doutor Neudo, quando foi 
Governador deste Estado, foi um homem visionário. E, naquele momento, 
ele foi criticado pelo investimento alto da questão do linhão de Guri. Mas, 
às vezes, a gente só dá valor às coisas quando nós perdemos. E hoje, que 
nós estamos passando por essa dificuldade com a questão energética, os 
apagões, nós reconhecemos publicamente o tanto que foi importante esse 
investimento, essa atitude, essa visão visionária que teve o Doutor Neudo 
Campos quando esteve à frente do Governo do Estado. Então, o meu aparte 
é nesse sentido, de fazer justiça, de parabenizá-lo também por essa questão 
de que nesse momento de incerteza precisa sim dizer para as pessoas que 
nós estamos atentos e dispostos para essa união, essa força, para mudar essa 
realidade atual que, realmente, não é boa. Obrigada, Deputado Izaías!
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Mecias de Jesus 
– Deputado Izaías, eu acho que todo mundo tem que aceitar as críticas, 
principalmente se essa crítica for para nos alertar sobre algo que está 
errado, e, principalmente, quando essa crítica parte do Legislativo para 
o Executivo ou do Executivo para o Legislativo. É bom ficar claro que 
nem o Legislativo e nem o Executivo são donos da razão. Nós precisamos 
trabalhar em conjunto. E é necessário que o Legislativo assuma sua mea-
culpa e o Executivo também. É bom que trabalhemos com pessoas de nossa 
confiança. Mas que a gente possa verificar sempre se essa pessoa da nossa 
confiança está fazendo de fato aquilo que a gente quer que seja feito, que é o 
nosso objetivo. Não devemos tapar os ouvidos para os outros; deixar de ouvir 
as críticas apenas porque quem está falando é alguém que a gente confia 
plenamente. É preciso que façamos uma mea-culpa em todos os sentidos. O 
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e eles disseram que não tem condições, no momento, de dizer quantos 
brasileiros realmente foram mortos. Estamos mantendo contato com o 
Cônsul em Puerto Ordaz para que, no momento que tenha a certeza do 
número de brasileiros que foram mortos e também as condições em que 
se encontram, possamos recambiar os corpos para o Brasil. Eu acho 
que se formos agora não será muito produtivo porque nem mesmo as 
autoridades sabem o número de mortos. Temos que ter a responsabilidade 
de não divulgarmos essa relação, porque pode ter nomes nessa relação de 
pessoas que não faleceram e que a família poderá passar por momentos 
difíceis tendo a certeza de que seu ente querido faleceu. De modo que 
estamos vigilantes e certos de que teremos que ir lá, mas ainda não está 
na hora de irmos ver o que realmente aconteceu. Vamos esperar que as 
autoridades venezuelanas, juntamente com o Cônsul em Puerto Ordaz, 
consigam identificar o maior número possível de brasileiros mortos para 
que possamos trazer as informações seguras e certas para os familiares 
desses brasileiros que moram em Boa Vista. 
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Senhor Deputado, para 
o Senhor ter uma idéia, nessa segunda-feira, dia 14, fontes do governo 
venezuelano informaram que pelo menos 20 corpos, alguns deles mutilados, 
haviam sido encontrados em uma vala comum a quilômetros do massacre. 
O que aconteceu é que a própria Fiscal Geral da República, Maria Luiza 
Ortega Dias, cargo equivalente a Procurador Geral no Brasil, confirmou 
através de seu twiter, que nós estamos repassando aqui. O caso é sério, 
nós precisamos ir até lá, ver in loco se realmente existem brasileiros entre 
os mortos, porque pelo twiter da senhora Maria, existem sim brasileiros 
mutilados em Tumeremo. Isso é um fato porque está publicado no Twiter 
dela. Eu não acredito que seja um fake, por se tratar de uma pessoa que 
possui um cargo equivalente a Procuradora-Geral do Ministério Público. 
Com certeza essa informação deve ter circulado como documento oficial 
na Venezuela. Então, na verdade, a nossa intenção é esclarecer os fatos e 
produzir informações que possam ir ao encontro da sociedade roraimense 
em saber se existem pessoas ligadas ao nosso Estado ou a qualquer outro 
Estado Brasileiro, pois a nossa função é defendê-lo. Por essa razão a minha 
insistência para que a Comissão verifique e faça a visita in loco. É bem 
verdade que vamos solicitar o apoio da Força Nacional. Vou fazer um ofício 
ao General da 1ª Brigada para que ele possa nos dar cobertura para que 
possamos in loco fazer essa visita através da sua comissão.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente o advogado Raul, da Assembleia Legislativa de 
Carabobo, ontem no meu gabinete entrei em contato com ele para saber 
disso. Ele disse que realmente é verdade, toda a Venezuela está sabendo, 
mas a imprensa venezuelana foi proibida pelo governo venezuelano de 
noticiar o fato. O fato é grave, foi um massacre, as pessoas foram cortadas 
de motosserra, o vídeo é uma realidade. Foi em Tumeremo, há 320 
quilômetros de Santa Elena, de forma que o governo venezuelano, segundo 
ele, não quer divulgar nenhum tipo de notícia relacionada a esse fato. Tanto 
é verdade que a estrada em Tumeremo ficou bloqueada por 3 dias pela 
Força Nacional da Venezuela. O fato ocorreu realmente e precisamos tomar 
providências. É uma situação difícil, é outro país, precisamos ter relações 
diplomáticas com o Ministério de Relações Exteriores Brasil/Venezuela. 
Os Deputados Estaduais não têm poderes dentro da Venezuela, eles não são 
Deputados Federais e nem Senadores e isso é perigoso porque o governo 
venezuelano se furta a noticiar isso. A imprensa lá é controlada, não é como 
no Brasil, que fala o que quer. Então, O Raul falou que se quisermos ir 
podemos ir, mas, precisamos saber como ir, porque o governo venezuelano 
não quer noticiar esse assunto. Toda Venezuela sabe o que ocorreu mas a 
imprensa não fala nada.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Chegou até mim uma 
informação, agora, através do Governador do Estado de Bolívar, Francisco 
Rangel Gomes. Ele confirma a informação. Ele fala aqui em um vídeo 
que ele mesmo gravou e confirma que houve um massacre, mas ele não 
sabe dizer o nome das vítimas porque elas foram mutiladas e não tem 
como identificar as pessoas, que estão sem face e parte dessas pessoas são 
brasileiras. Isso é uma declaração do Governador do Estado de Bolívar, 
Francisco Rangel Gomes.
 O Senhor Deputado Chico Guerra pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, pela experiência que tenho em andar na Venezuela, 
acho que não seria prudente comunicar nenhuma autoridade venezuelana. 
Vamos com um número reduzido de pessoas, para que possamos conseguir 
fazer alguma coisa. Se formos de forma oficial, não vamos conseguir fazer 
absolutamente nada. Como bem disse o Deputado Xingú, as forças policiais 
e exército venezuelano irão bloquear qualquer informação que possamos 
ter, inclusive com prisão, como já houve anteriormente, quando todos os 
nossos equipamentos foram apreendidos, retiraram as fitas e devolveram só 
as máquinas. Portanto, vamos organizar essa ida a Tumeremo, mas, creio 
eu, que tem de ser de forma não oficial. Vamos lá como quem não quer 

retira essa mulher do comando brasileiro ou ela vai, sem dúvida alguma, 
acabar com a República de nosso país. Essa é a grande verdade. Não 
política, mas uma verdade democrática que está entrando nos lares e na 
Casa dos cidadãos roraimenses. 
 Eu quero comunicar que esta presidência solicita também da 
Comissão de Administração, Segurança e Serviços Públicos desta Casa, 
sobre a presidência do Deputado Jorge Everton, que acompanhe a situação 
do sistema prisional de Roraima, que foi explicitada ainda há pouco em 
pronunciamento pelo Deputado Izaías Maia, para que busquemos uma 
saída sobre as informações acerca das últimas notícias de fuga de presos 
da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo. Na noite do último domingo, 
dia 13, toda a população de Roraima foi surpreendida com informações, 
por meio do aplicativo de mensagens instantâneas, Whatsapp, sobre uma 
suposta fuga em massa de 50 presos. O mais impressionante dessa vez 
foi que os próprios presos enviaram a grupos de notícias vídeos e áudios, 
feitos por eles próprios no decorrer de sua fuga. Isso é, sem dúvida alguma, 
um absurdo para o nosso Estado. Eles próprios mostraram as escadas com 
as quais empreenderam a fuga. E ainda ironizaram a falta de material 
de contensão por parte dos policiais e agentes prisionais, como balas de 
borracha e outros mecanismos. O saldo deste triste episódio foram quatro 
horas e meia de apagão e uma noite mal dormida para as famílias de 
Roraima, a população do Estado de Roraima, sem segurança adequada, 
sem energia confiável e sem uma situação política definida e resolvida de 
maneira rápida e imparcial, essa é a situação. É preciso que o Governo do 
Estado dê uma resposta imediata a essa ocorrência, que está se tornando 
cotidiana em nosso Estado. Peço que a Assembleia Legislativa de Roraima, 
por meio da Comissão de Segurança Pública, se posicione e ao lado do 
Governo tente buscar um caminho. Não podemos apontar o dedo somente 
para uma instituição. Precisamos que as forças se unam para que a gente 
encontre a saída. Mas a saída passa pelas mãos da Senhora Governadora 
com relação ao policiamento. A Assembleia, através da Comissão de 
Segurança Pública, está pronta para ajudar dentro das suas condições.
 Quero, também, chamar a atenção para a Comissão de Direitos 
Humanos, presidida pelo eminente Deputado decano desta Casa, Deputado 
Chico Guerra, do PROS, e a Comissão de Ciência, Tecnologia e Relações 
Fronteiriças e MERCOSUL, presidida pelo Deputado Dhiego Coelho, que 
encaminhe ofícios à embaixada do Brasil em Caracas, na Venezuela e, 
ainda, aos vice-consulados brasileiros lá na Guiana e também em Santa 
Helena do Uiaren, para que a gente possa pedir informações referentes a 
existência de brasileiros entre os mortos em um massacre no município de 
Tumeremo, Estado de Bolívar, na Venezuela, acerca de uma semana.
 As primeiras informações davam conta de 28 pessoas que 
haviam sido assassinadas por uma milícia em uma guerra por território. 
E essas 28 pessoas, pelas informações que temos ainda extraoficiais, são 
brasileiros que foram mortos em Tumereno, lá na Venezuela. Existem 
imagens em redes sociais, de esquartejamento de corpos de parte desses 
cidadãos. Isso é, sem dúvida alguma, um ato que nós precisamos enfrentar, 
repudiar e fazer uma visita in loco. Nós não podemos deixar que esses 
brasileiros tenham as suas vidas ceifadas diante de um quadro que nós 
estamos vivendo.
 Então, peço ao eminente Presidente, Deputado Chico Guerra e 
ao eminente Deputado Dhiego Coelho, presidente da Comissão de Ciência, 
Tecnologia e Relações Fronteiriças e MERCOSUL, que façam uma visita, 
com toda a estrutura de nossa Casa, para que a gente possa ter um relatório 
formado através desta Comissão. Devo dizer, ainda, que a própria Fiscal 
Geral da República, cargo equivalente de Procurador-Geral da República 
no Brasil, Luís Ortega Dias, confirmou essa informação no seu twiter. 
Como nessa região, tradicionalmente, se encontram muitos garimpeiros 
brasileiros, gostaríamos que a Comissão da Assembleia Legislativa de 
Roraima procurasse obter mais informações sobre o ocorrido. Fica, 
portanto, destacada a Comissão, presidida pelo Deputado Dhiego e 
Deputado Chico Guerra, para que, logo após o término da Sessão, possam 
dar as informações e a Assembleia Legislativa dar as condições necessárias 
para que vocês façam uma visita àquele País.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, eu solicito de Vossa Excelência que inclua nessa missão 
a Secretaria de Segurança Pública, por se tratar também de segurança. 
O Deputado Jorge Everton, que é o Presidente da Comissão, sabe da 
importância de termos esse acompanhamento, porque é uma situação que 
tem preocupado muitas famílias aqui em Roraima, e todos aqueles que 
puderem contribuir para buscar informações sobre esse assunto, será, com 
certeza, alentador para essas famílias. 
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Peço que a Comissão de 
Segurança que se una a essa missão.
 O Senhor Deputado Chico Guerra pede Questão de Ordem - 
Nós já estamos fazendo contato com a embaixada do Brasil em Caracas 
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 O Senhor Presidente Jalser Renier - Deputado Chico Guerra, 
eu também acho que a visita tem que ser oficial, pois ela tem um tom mais 
objetivo e uma ação mais eficaz, tornando mais fácil conseguirmos as 
informações que precisamos.
 Chegou-me uma informação, trazida pelo Deputado Naldo da 
Loteria, de que já tem inclusive os nomes das vítimas do massacre: Antônio 
Lopes, Antônio Martins Figueiredo, Antônio Pereira de Vasconcelos, 
Barbosa Lira Mota, Carlos Miguel Ferreira, Dercio Marques Pereira, Edgar 
Feitosa da Silva, Eurio de Jesus Costa, José Freitas da Costa, José Ribamar 
Frota, Márcio Neves do Rosário, Marcos Antônio do Socorro, Marcos 
Ribamar da Silva, Maria de Fátima Nogueira, Maria do Rosário Neves, 
Meirivaldo Barbosa de Sousa, Natalino Lira de Ribamar, Nelson da Silva 
Sousa, Nonato da Costa Mendes, Paulo de Lucena Armandes, Rosa Maria 
da Silva, Samuel Pinheiro da Silva. Esses nomes são de 22 brasileiros 
que tiveram suas vidas ceifadas em um massacre que foram reconhecidos 
como brasileiros no Município de Tumeremo, razão pela qual volto a 
insistir que nós precisamos do apoio. Então, vamos entrar em contato com 
o Exército brasileiro, com a nossa polícia para que possamos, em ação 
oficial, nos dirigirmos a Venezuela para obtermos mais informações. Eu 
também vou entrar em contato com a Comissão de Direitos Humanos da 
Câmara dos Deputados para que façamos uma força tarefa para buscarmos 
as informações necessárias para que tomemos as medidas cabíveis entre 
o Governo brasileiro e venezuelano. É essa a nossa intenção de garantir a 
segurança da fronteira e desses brasileiros que saem daqui com o destino 
de melhorarem suas vidas e acontece um massacre histórico naquele lugar.
Isso reflete fielmente a nossa preocupação sobre o fato. Lembrando que 
os nomes apresentados ainda não foram oficializados pelo Governo da 
Venezuela, mas foi apresentado pelo Governador do Estado de Bolivar. 
São informações extraoficiais, mas precisamos tomar uma medida, não 
podemos esperar o tempo passar para termos notícias e informações. As 
informações só iremos colher se enfrentarmos o problema e formos in loco 
verificar a situação.
 Vamos passar para a Ordem do Dia, com discussão e votação, 
em segundo turno, do Projeto de Lei Complementar nº 011/15, que “amplia 
o número de vagas em cargos de provimento efetivo e comissionado, altera 
os anexos C, F e G, e acrescenta o anexo H à Lei Complementar nº 227, de 
4 de agosto de 2014. 
 Deputado Gabriel, esse projeto está indo para o segundo turno. 
Vossa Excelência concorda em retirar a sua emenda deixando que prevaleça 
a proposta original do Poder Judiciário, mantendo a equidade entre os 
oficiais? Vossa Excelência concordou?
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço pede Questão de Ordem 
– Presidente, conversando com Vossa Excelência, vou aceitar sim o 
convencimento de que os demais não irão ser prejudicados.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Perfeitamente. Vossa 
Excelência somente retira a emenda, não precisa encarar como votação. 
Votamos então a proposta original aprovada em primeiro turno.
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário que proceda à verificação 
de quórum para apreciação da matéria.
 O Senhor Segundo-Secretário Marcelo Cabral – Há quórum 
regimental para a deliberação das matérias, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Jalser Renier– Colocarei a matéria em 
votação em segundo turno, contemplando a proposta original dos oficiais de 
justiça, mantendo a equidade para todos aqueles profissionais. Em votação 
a matéria. A votação será pelo processo nominal/eletrônico. Votando “sim”, 
os Senhores Deputados aprovarão a matéria e, votando “não”, rejeitam-na. 
 Lembrando que por se tratar de matéria de segundo turno, nós 
precisamos da maioria absoluta dos Senhores Deputados, ou seja, 13 votos. 
 Liberado o painel para a votação.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, esta matéria tem uma emenda de minha autoria, como 
relator, acolhendo o texto do Projeto de Lei nº 15, que foi aprovado em 
primeiro turno. Votando “sim”, os Senhores Deputados vão aprovar a 
matéria com a emenda de minha autoria. Essa Emenda refere-se à questão 
de estender a todos o benefício da gratificação. O Tribunal mandou dois 
Projetos de Lei: mandou o que recebeu o nº 11, nesta Casa, sem essa 
gratificação: depois veio o projeto que recebeu o número 15. Eu fui o 
relator do número 11 e para evoluir na matéria, nós apresentamos a emenda 
integrando, colocando no Projeto de Lei nº 11, o texto do número 15, que 
era justamente essa gratificação, para que o mesmo Projeto de Lei, já que 
alterava a mesma lei, já contemplasse aquilo que o TJ havia mandado. 
Então, essa foi a nossa emenda.
 O Senhor Deputado Chico Guerra pede Questão de Ordem – 
Então, a votação é com emenda?
 O Senhor Presidente Jalser Renier – É com a emenda 
contemplada que já foi votada em primeiro turno. Pergunto à categoria se a 

nada, se virando daqui e dali e aí sim conseguiremos as informações que 
quisermos.
 O Senhor Deputado Jorge Everton pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, eu entendo a preocupação do Deputado Chico Guerra, 
mas isso é uma questão de interesse nacional. Às vezes a União esquece 
que somos membros da Federação. Roraima tem sido esquecido em 
vários pontos, seja na energia, no transporte e agora com esse massacre. 
Lembro quando fui ao Ministério da Justiça conversar com o Ministro, 
acompanhado da Deputada Federal Maria Helena, e eu relatei abusos 
que eram praticados contra brasileiros e me espantei que o Ministro nem 
a Secretária Nacional tivessem conhecimento. Parece que Roraima não 
consta no mapa! Precisamos fazer com que a União crie uma força tarefa 
junto com essa Casa, de forma oficial sim, inclusive com a necessidade de 
colocar à disposição a Polícia Federal a fim de fazer coleta de DNA. As 
pessoas não têm rosto, mas, têm DNA. Precisamos fazer um trabalho de 
reconhecimento para que essas famílias possam enterrar e chorar os seus 
mortos. Não podemos simplesmente achar que a União não reconhece 
Roraima. Afinal de contas, somos ou não um Estado da Federação? Se não 
for assim que nos dêem independência para fazermos o que quisermos. 
Precisamos ter uma força tarefa oficial com o Senado, o Congresso 
Nacional, os Deputados e fazer sim essa ida oficial cobrando do Presidente 
Maduro uma postura ou vamos fechar a fronteira para os venezuelanos 
também. Precisamos agir da mesma força, com reciprocidade, senão este 
Estado nem este País serão respeitados. Essa Nação não pode ficar desta 
forma.
 O Senhor Deputado Chico Guerra pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, primeiro precisamos ter provas concretas para depois 
acionar as autoridades brasileiras porque na verdade na América do Sul, 
o brasileiro é de quinta categoria. O Brasil precisa se posicionar, todos os 
dias morrem brasileiros e o Itamarati nem o Governo Federal não querem 
nem saber. Temos um processo na Venezuela há mais de 10 anos. Acionei 
o Itamarati mais de 200 vezes e eles não resolvem absolutamente nada. 
O processo do massacre de Haximu é parecido com esse, só que foi pelo 
Exército Venezuelano. Está até hoje tramitando na justiça e as autoridades 
brasileiras não fazem nada. Se não cobramos das autoridades venezuelanas 
o processo não anda. Essa é a realidade. Primeiro precisamos ter provas 
concretas, depois entrar com ação na justiça venezuelana e depois levar o 
caso para o Itamarati para ver se dessa vez ele sai de cima desse processo. 
Eu já estava trabalhando em outro caso, em janeiro do ano passado. Uma 
mulher foi assassinada, cortada por motosserra e sua língua foi colocada em 
praça pública para mostrar aos outros que ela estava falando demais e quem 
for falar demais morre. A família dessa senhora é aqui de Boa Vista. Eu 
tenho mantido contado com ela. Essa é a realidade que temos encontrado 
no dia a dia e é do conhecimento de Vossa Excelência que temos trabalhado 
naquela região e ainda aconselho que, se formos,vamos com cautela, vamos 
como turistas e, assim, conseguiremos todas as informações possíveis. 
Temos pessoas chaves, alguns venezuelanos que nos ajudam e podem servir 
muito nesse período. Se formos de forma oficial essas pessoas com certeza 
irão se negar a nos ajudar.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, acabei de receber uma informação, através do meu chefe 
de gabinete, do Deputado Augusto da Venezuela. Ele faz parte da Comissão 
de Direitos Humanos. Eu o conheço. Sempre que vou a Carabobo fico com 
ele, vou a sua casa, temos uma amizade e ele esta entrando em contato e 
dizendo que não é bom a Assembleia Legislativa ir a Venezuela se não for 
de forma oficial. Se não for de forma oficial, as autoridades venezuelanas 
não vão reconhecer os Deputados e podem correr o risco de passar por 
constrangimentos. Se forem de forma oficial a comissão de direitos 
humanos vai receber os Deputados e as informações serão dadas. Ele é 
advogado e deputado há dois mandatos e está informando ao meu gabinete 
que ele pode ajudar e quer ajudar, mas ele acha que a Assembleia tem que 
ir de forma oficial.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, eu faço, com a devida vênia, minhas as palavras dos 
Deputados Jânio Xingú e Jorge Everton. Com todo respeito ao Deputado 
Chico Guerra, que tem uma larga experiência, mas, com certeza, nós temos 
que ir de forma oficial. Nada obste de termos um serviço de inteligência 
paralelo. Mas, a Assembleia Legislativa tem que ir de forma oficial. Eu 
lembro também que existe um intercâmbio na área se segurança pública 
entre o Estado de Roraima e o Estado de Bolivar, iniciado no Governo 
Ottomar de Souza Pinto com o Governador Francisco Rangel, que me 
parece ainda ser o Governador. Então, acho que poderíamos estabelecer 
contato também com o Deputado citado pelo Deputado Xingú. Tenho 
certeza que o Governador Rangel não irá se negar a nos dar apoio para que 
possamos fazer esse levantamento. Eu tenho certeza que indo lá teremos 
acesso à área para levantarmos todas as informações referentes a esse caso.
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 O Senhor Deputado Jorge Everton – Senhor presidente, peço 
a sensibilidade dos colegas que nos ajude a esse pleito da educação para 
que possamos, o quanto antes, aprovar esse projeto, pois os professores 
realmente precisam e sei da sua sensibilidade, sua preocupação. Vossa 
Excelência tem demonstrado muita garra em frente à Assembleia e tem 
lutado em prol dos servidores. Então, peço a sua ajuda para que a gente vote 
logo esse projeto e possa resolver o problema da educação, pois o problema 
da nossa sociedade gira em torno da educação, como eu sempre defendi 
e Vossa Excelência é testemunha. A questão orçamentária, volto a dizer 
que o meu parecer da CCJ está pronto, como eu já disse anteriormente, 
opinando pela derrubada de todos os Vetos Governamentais e a abertura de 
procedimento investigatório contra a Governadora pela prática de crime de 
responsabilidade. Então, eu conto com o apoio dos colegas Deputados para 
que a gente possa colocar ordem neste Estado, que virou uma bagunça com 
esse Governo que aí está. 
 A Senhora Deputada Aurelina de Medeiros – Eu só queria, 
Deputado, pedir que fizesse também tramitar nesta Casa o Projeto sobre 
terras urbanas. A gente vive hoje um problema seriíssimo com relação a 
invasões, inclusive com problemas sociais imensos, com mortes. É um 
projeto que precisa ser analisado por esta Casa para que possamos ter uma 
lei que faça valer os direitos daqueles que têm suas terras, que precisam ser 
regularizadas. Queria pedir que botasse para tramitar esse projeto que já se 
encontra na Casa desde o ano passado. 
 O Senhor Deputado Zé Galeto – Senhor presidente, quero 
convidar os membros da Comissão de Agricultura e Pecuária para uma 
reunião, hoje, às 15h, na Sala de Reunião, para tratar de assuntos pertinentes 
a essa Comissão.
 O Senhor Deputado Chico Guerra – Senhor Presidente, volto 
a insistir na viagem não oficial. Lembrando aos Senhores Deputados que 
em Caracas, no aeroporto, sequer deixaram os Senadores descer do avião. 
Fiquei detido três horas do aeroporto de El Tigre, eu, o Senador Romero 
Jucá e o Governador Anchieta, por conta de um fotógrafo que bateu uma 
foto que não era para bater. Deixaram a gente lá em uma sala quente por 
conta disso. Por isso, chamo a atenção dos colegas que vão viajar, pois digo 
que é melhor irmos de forma extraoficial, pois se pegarem a gente, ainda 
vamos presos.
 O Senhor Presidente Deputado Jalser Renier- Considero 
prudente sua iniciativa. Eu me recordo do episódio em que esteve lá o 
Senador Aécio Neves, em que eles sequer desceram no aeroporto, porque o 
Governo Venezuelano não autorizou a Comissão de Senadores a descer. Lá 
o regime é outro, realmente. Vossa Excelência, que já atua nesse tema há 
muito tempo, vai encontrar a melhor saída. A responsabilidade está tutelada 
ao comando de Vossa Excelência. 
 O Senhor Deputado Chico Guerra pede Questão de Ordem – O 
que pode acontecer é a gente ficar preso.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú pede Questão de Ordem – 
Eu acho que eu fui o Deputado que mais viajou à Venezuela, e todos as 
vezes que eu vou lá, visito as Assembleias Legislativas, converso com os 
Deputados Venezuelanos, conheço inúmeros Deputados daquele país. A 
questão envolvendo os Senadores é diferente. Eles foram com o intuito 
de intervir no governo Venezuelano, não é o que nós vamos fazer. Poder 
Legislativo se for de forma oficial será recebido pelo Governador Rangel, 
bem como pelas Assembleias Legislativas. Eu tenho amigos Deputados lá. 
Da última vez que eu estive lá, 3 Deputados venezuelanos foram me levar 
em Chinchirivite, nos seus próprios carros, e eu não estava lá de forma 
oficial, mas nesse caso, que envolve um massacre de mais de vinte pessoas, 
eu acho que temos de ir forma oficial, até porque, se não formos de forma 
oficial, como vamos pagar diárias para os Deputados, como vamos pegar 
os carros oficiais da Assembleia Legislativa para andarmos? Como Vossa 
Excelência vai solicitar o exército para acompanhar? 
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Eu não disse que iríamos 
de forma não oficial. Eu estou ponderando o que o Deputado Chico Guerra 
está falando, e estou pedindo para que a nossa assessoria entre em contato 
com o Governo da Venezuela, para que o Governo da Venezuela tome 
conhecimento de que uma Comissão de Deputados Estaduais ou Federais 
visitarão o Estado de Bolivar para tomar conhecimento do que ocorreu 
de fato. Para que, a partir daí, as políticas públicas internacionais, entre 
o Brasil e a Venezuela, possam se aprofundar naquestão. É essa a nossa 
intenção.
 O Senhor Deputado Dhiego Coelho pede uma Questão de 
Ordem – Só para contribuir e relembrar que os Senadores não foram 
interferir no Governo da Venezuela, eles foram apenas fazer uma visita 
para alguns políticos que estavam presos. Eles não estavam interferindo 
em nada. Eles foram impedidos de fazerem apenas uma visita. Eu tenho um 
pouco de experiência na Venezuela, e eu acho que a cautela sugerida pelo 
Deputado Chico Guerra é válida. Temos que sentar e estudar de que forma 

emenda do Deputado contempla a categoria. Sim. Ok.
 Dou por aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 011/15, 
por 18 votos favoráveis, nenhum contrário e 02 abstenções. Parabéns a toda 
a categoria.
 Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 025/15 que 
“declara de Utilidade Pública a Associação dos Produtores Rurais do 
Projeto Arco Íris - ASPRUIRIS e dá outras providências”, de autoria do 
Deputado Evangelista Siqueira. Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que 
proceda à leitura da matéria, bem como, a leitura do parecer.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 025/15, e o parecer do relator).
 O Senhor Deputado Chico Guerra pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, essa matéria pode ser votada simbolicamente, não 
precisa abrir o painel.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Acatado o Requerimento 
do Deputado Chico Guerra.
 Em discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 025/15. Não 
havendo nenhum deputado que queira discutir a matéria, coloco-a em 
votação. A votação será simbólica. Os Deputados que concordarem com a 
matéria, permaneçam como estão. Aprovado.
 Em discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/16, que 
“concede a Comenda Orgulho de Roraima ao General de Brigada Carlos 
Alberto Mansur, Comandante da 1ª Brigada de Infantaria de Selva”, de 
autoria do Deputado Coronel Chagas. 
 Não havendo nenhum deputado que queira discutir a matéria, 
coloco-a em votação. A votação será simbólica. Os Deputados que 
concordarem com a matéria, permaneçam como estão. Aprovado.
 Em discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 038/15, que 
“concede a Comenda Orgulho de Roraima à pessoa jurídica que indica e dá 
outras providências”, de autoria do Deputado Jorge Everton. Vai endereçada 
à empresa de Correios e Telégrafos pela campanha publicitária veiculada 
nacionalmente que divulga o Monte Caburaí, localizado em Roraima como 
ponto mais setentrional do País. 
 Não havendo nenhum deputado que queira discutir a matéria, 
coloco-a em votação. A votação será simbólica. Os Deputados que 
concordarem com a matéria, permaneçam como estão. Aprovado.
 Em discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 043/15, que 
“concede a Comenda Orgulho de Roraima à pessoa jurídica e aos sócios 
proprietários que indica e dá outras providências”, de autoria do Deputado 
Jorge Everton. 
 Não havendo nenhum deputado que queira discutir a matéria, 
coloco-a em votação. A votação será simbólica. Os Deputados que 
concordarem com a matéria, permaneçam como estão. Aprovado.
 Em discussão o Projeto de Lei nº 063/15, que “institui a Semana 
Estadual de Conscientização sobre o uso de equipamentos de segurança por 
motociclistas, no âmbito do Estado de Roraima”, de autoria da Deputada 
Aurelina Medeiros. 
 Não havendo nenhum deputado que queira discutir a matéria, 
coloco-a em votação. A votação será nominal/eletrônica. Votando “sim”, os 
Senhores Deputados aprovarão a matéria e, votando “não”, rejeitam-na. 
 Liberado o painel para a votação.
 Quero comunicar aos senhores professores do Estado de 
Roraima que, logo após a Sessão, os receberemos em gabinete. 
 Dou por aprovado o Projeto de Lei n º 063/15, por 17 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção.
 Em discussão o Requerimento nº 06/16, de autoria de vários 
Deputados, solicitando a transformação da Sessão Plenária do dia 17 
do corrente em Comissão Geral, oportunidade em que representantes 
da Federação Nacional dos Fiscos Estaduais-FENAFISCO farão uma 
exposição sobre a PEC 186, que tramita no Congresso Nacional e a Lei 
Orgânica Nacional do Fisco. 
 Não havendo nenhum deputado que deseje discutir o 
Requerimento, coloco-o em votação. A votação será simbólica. Os 
Deputados que concordarem com a matéria, permaneçam como estão. 
Aprovado.
 Solicito à Comissão de Finanças, Fiscalização e Controle 
análise, antes de apresentarmos em Plenário amanhã, do Projeto de Lei que 
trata da desafetação das aeronaves do Estado de Roraima, para que possa 
constar na pauta da Ordem do Dia da próxima Sessão.
 Convoco, também, a Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação Final que expirou o prazo de pedido de vistas do Deputado 
Masamy Eda ao Projeto de Zoneamento Econômico Ecológico. Peço ao 
Deputado George Melo, Presidente da Comissão, que coloque em pauta 
para que amanhã possamos evoluir para apreciar a matéria. 
 Não havendo mais matéria para a Ordem do Dia, passaremos 
para o Expediente de Explicações pessoais.
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deslocarem até o vizinho País da Venezuela com base nessas informações. 
Fica o meu pedido às Comissões dos Deputados Chico e Dhiego. Que o 
Poder Legislativo, através da Mesa Diretora, que disponibilize o que for 
necessário para a visita desses Deputados. Eu acredito que ela deve ser 
oficial, desde que o Governo Venezuelano, através do Estado de Bolivar, 
possa enviar um comunicado oficial dizendo que aceita receber a Comissão 
de Deputados Estaduais desta Assembleia. Esta é a sugestão da Mesa desta 
Casa.
 O Senhor Deputado Chico Guerra – Ninguém está dizendo 
aqui que não vai. Nós vamos! O que quero deixar claro é que, se formos 
de forma oficial, não vão nem deixar a gente entrar. Agora, se a gente for 
lá como quem não quer nada, lhe garanto que conseguiremos pescar um 
monte de peixe grande lá. Na imprensa venezuelana não fala sobre esse 
assunto. Esse assunto só está nas redes sociais. Que teve o massacre, teve. 
Que tem brasileiros envolvidos, é provável que tenha. O que nós vamos lá 
descobrir é isso. Estou acostumado a ir lá. O máximo que pode acontecer é 
irmos presos.E aí Vossa Excelência manda soltar a gente! 
 O Senhor Presidente Jalser Renier – E não havendo mais nada 
a tratar, dou por encerrada a presente Sessão e convoco outra para o dia 16 
de março, à hora regimental. Registraram presença, no painel, os Senhores 
Deputados: Ângela Á. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, 
Chicão da Silveira, Chico Guerra, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, 
Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías Maia, 
Jalser Renier, Jânio Xingú, Jorge Everton, Marcelo Cabral, Mecias 
de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Soldado Sampaio, Valdenir 
Ferreira e Zé Galeto.
Ata Sucinta Aprovada em: 16/03/2016

DAS COMISSÕES
SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
COMISSÂO ESPECIAL EXTERNA, CRIADA ATRAVÉS DA 
RESOLUÇÃO Nº 032/15.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/16
 Em: 14/04/16
 Convocamos os Senhores Parlamentares, Membros desta Comissão 
Especial, Deputados George Melo, Evangelista Siqueira, Aurelina Medeiros e 
Coronel Chagas para Reunião, no dia 18/04/16, às 15h30, na Sala de Reuniões 
da Assembleia Legislativa de Roraima, que terá como objeto a discussão de 
assuntos relacionados à MP nº 660. Informamos ainda que a referida reunião 
contará com a presença dos senhores: Josias Fonseca Licata – Representante 
dos Trabalhadores do Governo do Ex–Território Federal de Roraima; Ronaldo 
Marcilio Santos – Presidente Interino do Instituto de Previdência do Estado de 
Roraima – IPERR; Frederico Bastos Linhares – Secretario de Administração 
do Estado de Roraima e Messias da Silva Fernandes – Gerente Substituto do 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Deputada Lenir Rodrigues
Presidente da Comissão

SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
COMISSÃO ESPECIAL EXTERNA CRIADA NOS TERMOS DA 
RESOLUÇÃO Nº 040/2015.
Ofício n° 001/2016

Palácio Antônio Augusto Martins, 13 de abril de 2016.
____________________________
Excelentíssimo Deputado
Jalser Renier Padilha
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
____________________________
Senhor Presidente,
 Informamos a Vossa Excelência que esta Comissão Especial 
Externa criada por meio da Resolução n° 040/2015, composta pelos senhores 
Parlamentares Marcelo Cabral (Presidente), George Melo (Vice-Presidente), 
Soldado Sampaio (Relator), Jânio Xingu e Brito Bezerra, Membros, 
destinada para arguir o nome do Senhor Alessandro Felipe Vieira Sarmento 
indicado pelo chefe do Poder Executivo para ocupar o cargo de Presidente da 
Fundação de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima — FEMARH/
RR, tornou-se extinta, tendo em vista a substituição do candidato por meio da 
Mensagem Governamental n° 016 de 31 de março de 2016.
 Atenciosamente,

Dep. Marcelo Cabral
Presidente da Comissão

vai ser Realizado esse trabalho, porque, Senadores e Deputados do Brasil 
não valem nada para a Venezuela. Então, não adianta chegar lá e dizer que 
somos Deputados Estaduais do Brasil que eles vão falar para a gente que 
Deputado lá é Merda! Eu acho que a Venezuela vive um momento difícil, de 
grande insegurança, até mesmo para os venezuelanos. Eu sou acostumado 
a ir para lá, e neste momento eu recomendo não ir. Sou Presidente da 
Comissão de Relação Fronteiriça e MERCOSUL, mas neste exato momento 
estou recomendando a não fazermos uma viagem oficial envolvendo o 
Exército, Força Nacional e a Polícia, pois eles não vão receber! Eu tive 
uma experiência, onde teve uma brasileira que faleceu em Porto Ordaz, e eu 
estava lá no dia em que ela faleceu fomos até Puerto Ordaz e passamos 10 
dias para liberar o corpo dela do IML. Então, só para vocês terem uma idéia 
do nível de dificuldade, nós entramos em contato com o Governo de Roraima 
e ele mandou dois médicos legistas daqui para acompanhar a autópsia que 
seria realizada no Município de São Felix. Nós tínhamos feito um acordo, 
que haveria a presença de dois médicos legistas de Roraima, e eles não 
cumpriram com o acordo. Quando os médicos chegaram para acompanhar 
a autópsia, os médicos venezuelanos já tinham realizado, justamente para 
os médicos brasileiros não acompanharem o trabalho, para não saberem o 
que, de fato aconteceu. Eles vão colocar qualquer tipo de dificuldade. Será 
que nós do Brasil, iríamos aceitar receber uma Comissão de Deputados da 
Venezuela para intervirem no nosso sistema aqui? Então, eles estão vendo 
desta forma, não vão receber a gente de braços abertos! Vão mandar a gente 
cuidar dos nossos problemas. A gente se preocupa porque tem brasileiros 
envolvidos nisso, mas até o momento nós não temos fatos verídicos de 
envolvimento de brasileiros. Cadê os familiares desses brasileiros? Peço 
aqui, que se realmente tiver brasileiros envolvidos nesse massacre, que 
seus familiares venham até a Assembleia comunicar o fato na Comissão 
de Direitos Humanos e na Comissão de Direitos Fronteiriços, Eu mesmo 
não conheço nenhum familiar! Tem denúncia de um familiar? Precisamos 
saber dos nomes, onde estava morando e etc... Com posse desses dados 
podemos começar a trabalhar. Hoje na Venezuela, estão se matando entre 
eles mesmos; estão matando por 50 dólares! Diante dos fatos, acho que uma 
força tarefa dessa envergadura não vai resolver nada. Acho que temos que 
sentar junto com o Deputado Chico Guerra e estudarmos a melhor situação 
para colher essas informações. Muito obrigado!
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Está saindo uma 
alerta nas redes sociais, pedindo cuidado e não repassar essas informações, 
pois essa lista é falsa. Estão usando o nome de pessoas que tiraram a 
autorização para ir até Tumeremo. 
 O Senhor Deputado Coronel Chagas – As informações trazidas 
pelos Deputados Diego e Aurelina reforçam ainda mais a necessidade de 
esclarecermos isso. A Assembleia não pode ficar inerte. A Venezuela passa 
por um momento conturbado, assim como passa o Brasil também, mas não 
podemos ficar receosos de irmos lá, se vamos ser mal recebido, enfim, até 
porque se isso aconteceu, como já aconteceu em alguns momentos, nós, 
na condição de representantes do povo de Roraima, poderemos enviar 
relatório ao MERCOSUL, e a tantas outras entidades ligadas aos direitos 
humanos. A Venezuela faz parte do MERCOSUL e tem que contribuir nas 
relações de seguranças e tantas outras áreas. Eu acho que a assembléia parte 
da premissa de que houve um massacre e que talvez nem seja verdadeiro, 
mas não podemos ficar parados. E se tiver um brasileiro envolvido em 
situação de maus tratos ou de assassinato a Assembleia tem que está lá para 
verificar isso.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Eu tenho um ponto de 
vista político e um técnico. Entendo que há 10 anos, antes do ataque das 
torres gêmeas, os Estados Unidos das Américas, em nota oficial declarou 
guerra contra o Estado Islâmico, por conta de dois soldados americanos que 
foram mutilados em praça pública nas frente das câmeras. O que significa? 
Até hoje continuam em conflitos com o Estado Islâmico e combatendo o 
terrorismo. Se nós, brasileiros, começarmos a cruzar os braços para que os 
brasileiros não possam visitar os Estados da Venezuela e nós tomarmos o 
devido conhecimento de que esse cidadão teve sua vida ceifada por uma 
razão qualquer, sem o devido conhecimento, nós estamos nos omitindo. 
Eu entendo a ponderação do Deputado Diego e a experiência do Deputado 
Chico Guerra, e, também, a veracidade do Deputado Xingú, mas nós 
precisamos, de maneira formal, comunicar o Estado da Venezuela, através 
do Governo venezuelano, para que o Governador receba uma Comissão, se 
ele aceita receber uma Comissão, para que nós, na condição de brasileiros, 
identifiquemos se é fato o que ocorreu na Venezuela e se envolve brasileiros 
ou não. Nós não vamos lá em posição de conflito, nós vamos lá verificar 
o que está acontecendo e se o fato envolve brasileiros. Caso positivo, 
quais foram os motivos, e aí sim nós vamos tomar as devidas providências 
institucionais para que, o Itamarati e outras instituições ligadas ao Governo 
Federal possam trazer melhores informações para nós. Essa é a minha 
sugestão. Por essa razão que eu entendo que é factível das Comissões se 
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