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ATOS LEGISLATIVOS
ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA

ATA DA 2538ª SESSÃO, EM 4 DE OUTUBRO DE 2016.
52º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS

(Em exercício)
 Às nove horas do dia quatro de outubro de dois mil e dezesseis, 
no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima quingentésima 
trigésima oitava Sessão Ordinária do quinquagésimo segundo período 
Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro 
aberta a Sessão.
 Convido o Senhor Deputado Chico Mozart para atuar como 
Segundo-Secretário ad hoc.
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário que proceda à leitura da Ata 
da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Chico Mozart – Lida a Ata.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em discussão a Ata 
da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados que queira 
discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica. Os Deputados que 
forem favoráveis permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – Senhor Presidente, 
o Expediente consta do seguinte.
 RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO:
 Mensagem Governamental nº 93, de 23/09/16, encaminhando, para 
apreciação, Projeto de Lei de Crédito Suplementar por Transposição em favor 
do Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Roraima 
– IACTI/RR, no valor global de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
 Mensagem Governamental nº 94, de 23/09/16, encaminhando, para 
apreciação, Projeto de Lei de crédito suplementar por superávit financeiro, em 
favor do Fundo Estadual de Saúde, no valor global de R$ 141.339,08 (cento e 
quarenta e um mil, trezentos e trinta e nove reais e oito centavos).
 Mensagem Governamental nº 95, de 23/09/16, encaminhando, para 
apreciação, Projeto de Lei de crédito suplementar por superávit financeiro, em 
favor da Unidade de Operações Especiais, no valor global de R$ 4.000.000, 00 
(quatro milhões de reais).
 Mensagem Governamental nº 96, de 23/09/16, encaminhando, para 
apreciação, Projeto de Lei de crédito suplementar por excesso de arrecadação, 
em favor do Fundo Estadual de Saúde, no valor global de R$ 1.345.612,59 (um 
milhão, trezentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e doze reais e cinquenta e 
nove centavos).
 Mensagem Governamental nº 97, de 28/09/16, encaminhando, 
para apreciação, Projeto de Lei que “Dispõe sobre a criação do Fundo de 
Reaparelhamento e Aperfeiçoamento da Polícia Militar de Roraima – FREA/
PM – e a taxa em razão do Poder de Polícia, e dá outras providências”.
 Mensagem Governamental nº 98, de 29/09/16, encaminhando, 
para apreciação, Projeto de Lei de Crédito Suplementar por Excesso de 
Arrecadação, em favor da Empresa de Rádio e Televisão Difusora de Roraima 
- RADIORORAIMA, no valor global de R$ 32.844,08 (trinta e dois mil, 
oitocentos e quarenta e quatro reais e oito centavos).
 Mensagem Governamental nº 99, de 29/09/16, encaminhando, 
para apreciação, Projeto de Lei de alteração do Plano Plurianual – PPA, para o 
quadriênio 2016-2019.
 Mensagem Governamental nº 100, de 30/09/16, encaminhando, 
para apreciação, Projeto de Lei Orçamentária do Estado de Roraima que estima 
a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício financeiro de 2017.
 Mensagem Governamental nº 101, de 30/09/16, encaminhando, 
para apreciação, Projeto de Lei de crédito suplementar por transposição, em 
favor do Fundo Estadual de Infraestrutura de Transportes - FEIT, no valor global 
de R$ 2.786.717,54 (dois milhões, setecentos e oitenta e seis mil, setecentos e 
dezessete reais e cinquenta e quatro centavos).
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS:
 Projeto de Lei s/nº, de 12/09/16, da Deputada Lenir Rodrigues, que 
“Dispõe sobre a aplicação de multas para os praticantes de trotes nos serviços 
essenciais 190 – Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de Roraima 
(PMRR); 192 – Serviços de Assistência Médica de Urgência do Estado de 
Roraima (SAMU/RR); e 193 – Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 
Roraima (CBMRR), e dá outras providências”.

 Projeto de Lei s/nº, de 20/09/16, do Deputado Mecias de Jesus, que 
“Institui a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista (TEA)”.
 Projeto de Lei s/nº, de 29/09/16, da Deputada Lenir Rodrigues, que 
“Cria o “Programa de Diagnóstico de TDAH” na rede de Escolas Públicas do 
Estado de Roraima, e dá outras providências”.
 Projeto de Resolução s/nº, de 19/09/16, da Deputada Lenir 
Rodrigues, que “Dispõe sobre a criação do Observatório Estadual da Mulher 
contra a violência doméstica e familiar”.
 Projeto de Decreto Legislativo s/nº, de 19/09/16, da Deputada Lenir 
Rodrigues, que “Concede a Comenda Orgulho de Roraima à Instituição de 
Sociedade que indica, e dá outras providências”.
 Indicação s/nº, de 19/09/16, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma da Escola Estadual João 
Rogélio Schuertz, localizada no Município de Caracaraí – RR.
 Indicação s/nº, de 20/09/16, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma da Escola Estadual Indígena 
Tiradentes, localizada na Comunidade Indígena do Mutum, Município de 
Uiramutã – RR.
 Indicação s/nº, de 20/09/16, do Deputado Zé Galeto, encaminhando 
ao Governo do Estado, para instalação de Posto Policial na Vila São José do 
Baraúna, localizada na Rodovia BR - 432, Município do Cantá – RR.
 Indicação s/nº, de 20/09/16, do Deputado Zé Galeto, encaminhando 
ao Governo do Estado, para reforma e reativação da Casa de Apoio Criança e 
Mãe Carente, localizada na Alameda dos Bambus, 347 – Bairro Pricumã, no 
Município de Boa Vista.
 Indicação s/nº, de 20/09/16, do Deputado Zé Galeto, encaminhando 
ao Governo do Estado, para manutenção e reativação do Parque Aquático 
Primavera, localizado na Rua das Acácias, s/nº - Bairro Jardim Primavera, no 
Município de Boa Vista.
 Proposta de Moção de Pesar s/nº, de 21/09/16, do Deputado 
Gabriel Picanço, pelo falecimento do 2º Tenente da Polícia Militar do Estado de 
Roraima, Antônio Cardoso da Silva, ocorrido em 18 de Setembro do corrente 
ano, nesta Capital, enquanto participava da corrida de rua organizada pela 
Polícia Rodoviária Federal.
 Requerimento s/nº, de 28/09/16, do Deputado George Melo, Vice-
Presidente da Comissão Especial Interna criada, através da Resolução nº 035/15, 
alterada pelas Resoluções nº 004 e nº 029/16, requerendo prorrogação de prazo, 
por igual período, para seu funcionamento.
 Ofício nº 013, de 16/09/16, do Deputado Odilon Filho, justificando 
sua ausência nas sessões plenárias dos dias 06 e 08 de setembro do corrente ano. 
Ofício nº 014, de 16/09/16, do Deputado Odilon Filho, justificando sua ausência 
nas sessões plenárias dos dias 13, 14 e 15 de setembro do corrente ano.
 Ofício nº 038, de 22/09/16, da Deputada Lenir Rodrigues, 
Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos Termos da 
Resolução nº 017/16, alterada pelas Resoluções nº 019/16, nº 024/16, nº 025/16 
e nº 027/16, informando cancelamento de visita técnica à Cadeia Pública de 
São Luiz, atendendo à solicitação do Senhor Deputado Jorge Everton, conforme 
Memorando nº 088/16, anexo.
 Memorando nº 171, de 19/09/16, da Deputada Lenir Rodrigues, 
comunicando sua ausência na Sessão Ordinária do dia 21 de Setembro do 
corrente ano.
 Memorando nº 173, de 21/09/16, da Deputada Lenir Rodrigues, 
desconsiderando o Memorando nº 171/Gab. Dep. Lenir Rodrigues;
 Memorando nº 066, de 21/09/16, do Deputado Gabriel Picanço, 
informando sua ausência na sessão plenária do dia 22 de setembro do corrente 
ano.
 Memorando nº 087, de 22/09/16, do Deputado Jorge Everton, 
justificando sua ausência na sessão plenária do dia 22 de setembro do corrente 
ano.
 Memorando nº 062, de 26/09/16, do Deputado Evangelista Siqueira, 
justificando sua ausência na sessão plenária do dia 22 de setembro do corrente 
ano.
 Memorando nº 089, de 28/09/16, do Deputado Jorge Everton, 
justificando sua ausência na sessão plenária do dia 28 de setembro do corrente 
ano.
 Memorando nº 043, de 28/09/16, da Deputada Angela A. Portella, 
justificando sua ausência na sessão plenária do dia 28 de setembro do corrente 
ano.
 Memorando nº 096, de 28/09/16, do Deputado Marcelo Cabral, 
comunicando sua ausência na sessão plenária do dia 28 de setembro do corrente 
ano.
 Memorando nº 063, de 29/09/16, do Deputado Evangelista Siqueira, 
justificando sua ausência na sessão plenária do dia 28 de setembro do corrente ano.
 Memorando nº 044, de 29/09/16, da Deputada Angela A. Portella, 
comunicando sua ausência na sessão plenária do dia 29 de setembro do corrente ano.
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correr. Devido a comoção social em que se encontra a Venezuela, a qualquer 
momento vai ter uma sabotagem, os caras de lá são capazes de fazer e aí acabou 
Boa Vista, acabou o Estado de Roraima, não iremos mais precisar de ninguém. 
Será um mundo de escuridão, um mundo de trevas, um mundo de desemprego, 
de sofrimento, de gente indo embora. Então, repito: união é palavra-chave, 
vamos defender os interesses do povo do Estado de Roraima. Se ninguém ligar, 
tenham a certeza que a escuridão vai tomar conta deste estado, deste município 
e não adianta só conversa, só falar. O pessoal diz: “Izaías Maia é doido, fala 
naTtribuna, na rádio, na TV”. Eu quero ter a consciência que na hora em que 
tiver a falta de energia, na hora que em tiver pessoas morrendo nos hospitais, 
por falta de energia, quando verem a mortandade por falta de energia, eu tenha 
consciência de dizer: Meu Deus, a minha parte eu fiz. Muito obrigado!
 O Senhor Deputado Flamarion Portela – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, quero homenagear todos os contadores 
presentes, na pessoa do Chiquinho Brasília. Todos sabem da importância do 
contador, quer seja na administração pública ou privada, quer seja inclusive nas 
nossas vidas pessoais, cuidando do nosso imposto de renda, cuidando também 
do patrimônio de cada um. Aproveito para estender esta homenagem a todos 
os contadores. O Dia do Contador foi no dia 22 de setembro e, de lá para cá, 
tivemos sessões suspensas por vários momentos. Estávamos programando fazer 
a homenagem na semana correta, mas nunca é tarde para se homenagear uma 
classe tão laboriosa como esta.
 Temos o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de 
Roraima, é um conselho atuante, é um conselho destacado, que foi fundado 
em 1995. Quero aqui fazer uma homenagem ao primeiro contador que foi o 
presidente deste conselho, Manoel Dantas Dias, hoje é Conselheiro do Tribunal 
de Contas do Estado. Sabemos todos nós da competência do Manoel Dantas, 
do brilhantismo da sua atuação nesta área. Uma pessoa tida no meio de todos 
como bastante competente. E quero também homenagear o atual Presidente, 
Chiquinho Brasília, muito conhecido no parlamento estadual, todos sabem da 
sua competência, dedicação, lisura e honradez na condução daquele Conselho. 
E, aqui quero registrar o quanto esta Casa deve ao Chiquinho, fui servidor 
desta Casa em 1991, e o Chiquinho trabalhou com muitos presidentes e todos 
são gratos por seu serviço. Sempre foi muito dedicado ao Poder Legislativo. 
Atualmente exercer a função de secretário e de Presidente do Conselho de 
Contabilidade. Então, quero deixar registrado em nome da minha contadora 
Lo-Ruhama, que faz a contabilidade de toda a nossa família e é nossa amiga 
particular. A todos vocês o nosso abraço e reconhecimento pelo que vocês já 
fizeram e irão fazer não só na área pública, mas na iniciativa privada, onde 
exercem esse papel preponderante e zelosos na aplicação dos recursos públicos. 
Concedo um aparte à Senhora Deputada Aurelina Medeiros.
 Aparte concedido à Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Eu 
queria, como Vossa Excelência, dizer que no dia 22 nós estávamos atarefados 
com relação à campanha, mas não esquecemos do Dia do Contador, até porque 
tudo que vamos fazer na vida necessitamos desse profissional. E, eu quero 
homenageá-los em nome do Chiquinho Brasília, grande amigo, parceiro; da 
Neide que tantas vezes procuramos no seu escritório; o Neto que começou 
como Contador e hoje é advogado. O Chiquinho que é um colega de trabalho 
e merece o nosso respeito. Então, quero aqui, Deputado Flamarion, também 
render minhas homenagens a todos esses profissionais tão importantes, mas 
muitas vezes as pessoas não dão muito importância, embora, muitas vezes, são 
tão importantes quanto o profissional que receita um remédio. Muito obrigada.
 O Senhor Deputado Flamarion Portela continua – Eu queria 
também dizer que com a modernidade da fiscalização dos processos eleitorais, 
essa figura passou a ser incorporada. Ninguém, hoje, do mais simples município, 
disputa para vereador  deste rincão brasileiro, sem a figura do contador que passou 
a ser imprescindível, pois exercer o papel de acompanhamento das campanhas. 
Nesse processo eleitoral, a cada 72h, o contador tinha que fazer a contabilidade 
do candidato dele. Isso mostra o controle maior da sociedade e dos órgãos de 
controle, acompanhando a aplicabilidade dos recursos em cada campanha, com 
o objetivo de evitar que recursos obscuros abasteçam as campanhas. O contador 
passou a ter mais essa brilhante tarefa de ajudar no processo eleitoral. Que Deus 
abençoe a todos nessa brilhante carreira ajudando a construir um Estado forte e 
bom para todos. Muito Obrigado.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Bom dia, Senhor Presidente, 
senhoras e senhores Deputados, imprensa, servidores da Casa. Também 
quero saudar todos os amigos contadores, em nome da minha amiga Socorro 
Progente, que está aqui e enviar um fraterno abraço a todos os contadores, 
que lutam constantemente na Junta Comercial para desburocratizar a abertura 
e fechamento de empresa, enfim, fazendo um trabalho que buscamos como 
renovação às demandas dos contadores. É com imenso prazer que nós, desta 
Casa Legislativa, recebemos a todos aqui.
 Mas o que me traz aqui, senhor presidente, senhoras e senhores 
deputados, é, primeiramente, o resultado do último pleito, também a forma que 
o eleitor brasileiro, do nosso Estado de Roraima conseguiu enxergar a classe 
política. Veja bem, uma leitura apenas superficial, por não ser um cientista 

 DIVERSOS:
 Ofício Circular nº 258, de 14/09/16, do Parlamento Amazônico, 
comunicando a suspensão das reuniões ordinárias nos meses de setembro e 
outubro do corrente ano, em razão do período eleitoral, retornando às atividades 
no mês de novembro.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para o 
Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – Senhor Presidente, 
há três orador inscrito para o Grande Expediente.
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Senhor Presidente, demais 
parlamentares. Passadas as emoções políticas, onde uns ganharam honestamente 
e outros desonestamente com compras de votos, isso é notório, faço uma 
retrospectiva. Vamos lembrar que a crise energética continua e ninguém está 
se importando, ou seja, eu gostaria perguntar aos demais parlamentares se 
está sendo feita alguma coisa aqui pela assembleia para defender os interesses 
do povo de Roraima. Já tivemos o aumento de 43% para a indústria e 41% 
para o povo. Quem pagava cem reais, agora paga cento e cinquenta. O povo 
não tem nem um pão para comer, na sua maioria está desempregada… faz-
se aquele “oba-oba”, aparece pai, mãe e tio, mas no final não deu em nada. A 
população não tem condição de pagar o aumento. Gostaria de pedir às forças 
federais, senadores e deputados federais, que lutem pelo interesse do Estado 
de Roraima, visto que a escuridão estar se aproximando, os cortes de energia, 
continuam acontecendo. A emoção de 90 dias era a política, quando na verdade 
deveríamos estar preocupados com a crise energética. Agora tem uma diferença, 
muitos não estão preocupados com o Estado de Roraima, estão preocupados 
com a vantagem que o Estado de Roraima pode dar para cada um, e na hora 
em que a crise chegar, pegam suas malas e vão embora - a teta da vaquinha 
secou. Os roraimenses que se virem sem energia! Eles vão para Rio de Janeiro, 
São Paulo e outros. Defendo os mais humildes, os assalariados, os doentes, os 
que ninguém dá importância, e quando dão importância, ficam só na conversa 
sem nada resolver. O povo diariamente vai à rádio tropical, no canal 12, e 
na TV Boa Vista pedir ajuda. Eu gostaria de pedir àqueles que ganharam as 
eleições, que voltem os seus olhos para o Estado, porque isso aqui sem energia 
não é interesse de ninguém, não precisa de vereador, deputado, prefeito, não 
precisa de ninguém, nós temos que nos unir e mostrar para o fato ao governo 
federal. Temos o presidente Temer, talvez possa fazer alguma coisa, tem que 
fazer alguma coisa. Os waimiris atroaris, neste momento, não deixam o linhão 
passar na área de servidão. A empresa que iria construir o linhão de Tucuruí 
foi impedida de passar e acabou a conversa. Se estão pensando que a energia 
vai chegar daqui a 1, 2, 3, 10 anos podem tirar o cavalo da chuva, que não vai. 
O pior de tudo, é que a Venezuela, de onde nós recebemos energia, passa por 
uma crise civil, onde as pessoas estão passando fome, um país onde os bandidos 
estão tomando conta, acabando com a sociedade, e além disso o governo e civis 
estão se enfrentando, infelizmente nós somos os únicos a receber energia de 
um país nesta situação, que a qualquer momento essa energia vai ser cortada de 
uma vez, porque nem a natureza está ajudando a Venezuela, que enfrenta uma 
seca, em consequência o complexo de guri está operando com capacidade de 
1% de água, e a Venezuela não vai poder fornecer energia para o Brasil, se ela 
não tem nem para ela. A Venezuela, em fase de racionamento, está funcionando 
apenas dois dias da semana para economizar energia, como é que se economiza 
e continua fornecendo energia para outro país? Então, espere, que a escuridão 
está chegando, vamos esperar que o governo do estado resolva? Não resolve. 
Sabem por quê? Porque estamos devendo bilhões de reais para a PETROBRAS/ 
Distribuidora. O governo federal deveria pagar, mas não pagou. Estamos 
recebendo energia por liminar que pode cair, e a afirmação que eu passo, aqui, 
foi dada pelo promotor Ademir Teles: só recebemos energia por causa de uma 
liminar. Outra coisa, vai ser cortada a energia, as termoelétricas que existem no  
Estado, vão colocar o quê? Água para gerar energia aqui e fazer e funcionar o 
motor? Não. Já pagaram a PETROBRAS/Distribuidora? Também não. Então, 
se você não paga o que deve, como é que você quer conseguir receber ainda 
um combustível que você não pagou? É simples a análise. No último teste que 
tivemos de falta de energia na nossa cidade, o que aconteceu? As termoelétricas, 
que deveriam gerar energia para Boa Vista, pegaram fogo. Então, companheiros, 
aguardem as trevas. Ninguém, pelo menos que eu tenha conhecimento, está 
muito preocupado com o Estado de Roraima. Acho que o momento é a união de 
todas as forças políticas com o governo, com prefeitura, sociedade, na luta por 
um interesse só. É hora de deixarmos as ideias e os pensamentos políticos de 
lado para lutar por este estado que já enriqueceu muito “tranca rua”, que daqui 
lavaram e levaram o dinheiro do Estado de Roraima.
 Então, peço para nos unir. Vamos mostrar para o governo federal 
que estamos vivos, que precisamos da energia  que a cada dia que passa está 
diminuindo, acabando. Esse é o momento da Assembleia, da qual faço parte, 
se movimentar como nos movimentamos na última vez, para mostrar que 
estamos aqui, enquanto a energia está terminando, pois não temos para onde 
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Constitucional, que aqui foi promulgada, Deputada Aurelina, pela Senhora, 
quando vice-presidente, no dia 11 de dezembro de 2014. Concedo o aparte à 
Senhora Deputada Aurelina.
 Aparte concedido à Senhora Aurelina Medeiros- Deputado, eu 
nem sei se deveria, depois que pedi, eu fiquei rindo. Mas, eu gostei quando o 
senhor disse: que é o ladrão que vira politico, no Estado de Roraima a gente 
tem alguns exemplos, eu não sei se a gente tem que rever a politica. Eu acho 
que nessa eleição aconteceu, o que sempre acontece, políticos importantes que 
na morbidez para se manter no poder, cometeram quase atrocidades, as pessoas 
foram pressionadas, ameaçadas, as pessoas não têm direito de serem oposição. 
Eu vou mostrar amanhã certas ocorrências de campanha. Vou aproveitar o meu 
aparte para mostrar um camarada herói, meu filho, porque a campanha que foi 
feita, até no judiciário contra o Júlio César, porque ele tem coragem de falar a 
verdade, não baixa a cabeça para ninguém, nem para mim que sou mãe dele. A 
campanha que foi feita está aqui, tem um jornaleco de terceira categoria porque 
o povo nem compra, diz assim: Júlio Cézar tem recurso indeferido, e deve 
responder por uso de caixa dois. Ele não é processado, não participou do lava 
jato, não tem improbidade administrativa, não responde a nenhum processo, 
aqui diz assim: O candidato foi denunciado por compra de votos e outras 
ilegalidades, além ter sido acusado por uso indevido de verba pública. Meu 
amigo, quem usou verba pública, inclusive, sendo funcionário desta Casa, não 
foi o Júlio Cézar. Só que ele têm coragem de se posicionar contra esse regime 
de poder, que a politica não aboliu, que vê as pessoas correndo feito cachorrinho 
para pedir voto e para ameaçar as pessoas. Dizem assim: se o meu candidato 
não for eleito, eu tiro os trinta milhões de emenda que vou colocar para cá. Essa 
politica imunda de denegrir. Amanhã vou mostrar um dossiê de campanha feita 
contra o Júlio Cézar, mas ninguém ouviu, o Deputado Izaías foi embora. Cadê 
a pessoa que estava na CERR, que foi nomeada de Brasília para cá, na época 
que nós aprovamos 600 milhões, resolveu o problema da energia elétrica do 
Estado de Roraima, que o governo está pagando hoje. Vem um camarada  de 
Brasília para ser presidente da CERR, quando terminou o mandato do Chico, 
esse camarada foi para o Boa Vista Energia ser diretor e no momento em que o 
Presidente tenta assumir a Presidência, ele está lá em Brasília, na Eletrobras. Aí 
meu amigo, quando você falou que ladrão vira político, eu fiquei rindo, me deu 
vontade de falar. Obrigada Deputado.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra- Obrigada, Deputada Aurelina, 
peço que o aparte seja incluso ao meu Pronunciamento.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Flamarion Portela- 
Senhor Presidente, senhores e senhoras Deputadas, meu amigo Deputado 
Brito Bezerra, primeiro eu quero destacar é a coragem de Vossa Excelência, 
pelo pronunciamento porque muitas vezes a gente têm receio de ficar falando, 
de ficar se manifestando, mas eu acho que os recados das urnas foram fortes, 
é preciso compreender o que elas quiseram dizer. Eu, pegando o gancho e 
Vossa Excelência, vou transportar esse raciocínio de abstenção. Então, além da 
abstenção, aquelas pessoas que se dirigiram às urnas, mas lá votaram em branco 
ou anularam seus votos. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, somando 
esses três fatores, chegamos a quarenta por cento dos votos, ou seja, se de cada 
dez eleitores quatro disseram: eu não concordo com isso que está aí. Isso é um 
recado fortíssimo e até comprometedor da nossa democracia. Quase a metade 
está dizendo: eu não concordo com isso que está aí. Ainda, domingo à noite, 
eu tive a oportunidade acompanhar pela Globo News a declaração do Marcelo 
Freixo que disse: eu não quero, não aceito apoio do PMDB do Rio de Janeiro. 
Eu nunca vi candidato rejeitar apoio. Outro fato que me chamou atenção, foi 
um candidato não aceitar apoio de outro, porque esse partido tem voto, tem 
força política. Quando você vê uma manifestação dessa diz que os tempos 
estão, realmente, tomando outros rumos. Ontem, vi o outro candidato que está 
concorrendo com o Freixo no segundo turno, dizendo: eu só aceito apoio do 
PMDB, daquelas pessoas que são pessoas de bem, daquelas pessoas que não 
estão envolvidas em coisas ruins, daquelas pessoas que não têm o nome citado 
na Lava-Jato nem em investigação nenhuma. Aí, os analistas políticos dizem 
assim: vão ficar poucos. Candidatos que estão disputados o segundo turno se 
recusando apoio do partido que governa o estado do Rio de Janeiro e do partido 
que governa a capital do Rio de Janeiro. Então, é o momento de reflexão da classe 
política que está tão desacreditada, para que proceda uma reforma política com 
uma nova configuração. Hoje, nós temos 35 partidos registrados no TSE, tem 
mais 36 pedidos de registro porque virou um negócio. A cada eleição, no menor 
tempo que eu tenho no negócio,  claramente falando, como Vossa Excelência 
disse, negociam-se dinheiro, negocia-se cargos, porque, além disso, tem direito 
a fundo partidário. Então, virou um negócio e querem formar mais 26, serão 
70. Não se sustenta uma democracia com uma pulverização de tantos partidos. 
Primeiro, se existem 70 ou 35, não tem ideologia, Deputado Brito. Esse grupo 
que se agrega para fazer uma coligação, resumidamente falando, uma palavra 
vulgar, é um balaio de gato, um pensa de um jeito e o outro pensa de outro, se 
reúnem por interesse e, no dia seguinte, Deputado Chico Mozart, passadas as 
eleições, essa coligação se desfaz porque eles não têm princípios ideológicos 
para fazerem isso. Então, fica aqui este recado, eu louvo o pronunciamento de 

político, mas por militar na área política já com mandato de quase 06 anos. 
Eu gostaria deixar uma reflexão enquanto políticos, com mandatos eletivos e 
também para a sociedade em geral.
 Deputado Flamarion Portela, veja bem, a abstenção em nosso 
município de Boa Vista, ultrapassou 30%. Quase 55 mil pessoas dos 200 mil 
eleitores que temos não foram às urnas. Deputado que ora preside esta Casa 
Legislativa, Deputado Chico Mozart, o que isto significa? Alguns desses eleitores 
podem não estar mais residindo em Boa Vista e não conseguiram mudar o seu 
título, o seu domicílio eleitoral. Alguns podem não ter disposição para irem votar 
por assuntos outros que sobrepõem a sua vontade, em caso de doença, enfim. 
Mas a leitura que faço, dessa grande massa de mais de 50 mil eleitores que 
não foram votar porque não acreditam mais na classe política, não só do nosso 
Estado, não só Boa Vista, mas do Brasil como um todo, não merecem esses 
20, 30 minutos em que as pessoas saem das suas residências para depositar o 
voto e veja só a gravidade, Deputado Flamarion Portela. Nós estamos num país 
que existe um contraponto à nossa democracia que é a obrigatoriedade de votar. 
Somos um país democrático, mas somos obrigado a votar. Pra mim isso é um 
grande contraponto e mesmo com essa obrigatoriedade, as pessoas não vão votar, 
preferem pagar uma multa de 3 reais e não votar. Isso é, para mim, gravíssimo. A 
mensagem que quero deixar aqui, o fato das pessoas não acreditarem no político, 
naquele que tem o mandato ou naquele que se propõe a ter, é que no dia da 
eleição, por força da obrigatoriedade, no nosso município, se 50 mil eleitores 
não foram votar, 150 mil pessoas foram votar, se não acompanharam de perto o 
político em que votaram, se não sabe das suas propostas, se não acreditam mais, 
essas pessoas votam em qualquer um. Então, é esse qualquer um que é eleito, 
que vai comandar a vida das pessoas, que vai dirigir o município, vai estar na 
câmara dos vereadores para poder avaliar as aplicações dos recursos públicos, 
que vai propor soluções para os problemas da nossa capital e dos 15 municípios.
 Senhoras e Senhores, isso é muito preocupante, a classe política tem 
que rever a forma de fazer política, a classe política tem que estar muito mais 
próxima do eleitor. E, para isso, o eleitor brasileiro, o eleitor roraimense, eleitor 
de Boa Vista tem que abrir os braços para a classe política do nosso estado, 
temos que ter a oportunidade de estar perto das pessoas para falarmos das nossas 
proposições, temos que ter oportunidade de sermos cobrados mais de perto 
para que não aconteça novamente nas eleições que se avizinham, digo que se 
avizinham, porque 2018 está bem aí, uma abstenção ainda maior e as pessoas 
decidirem, muitas vezes, de forma errada, pecar por ação é votar em quem que 
não se sabe qual é o propósito quando eleito for, mas a omissão também é um 
grande pecado. Não votar em ninguém, e depois ficar num barzinho, nas redes 
sociais ou na casa da vizinha falando mal da classe política ou de um político 
que tenha mandato, não resolve. A melhor ferramenta que existe para melhorar 
a vida da sociedade é a política quando é manuseada por bons políticos, mas 
também é perfeita para piorar a vida das pessoas quando é manuseada por maus 
políticos. O problema não é a política, o problema é o mau político eleito. Achei 
interessante o que disse o senador Crivela nas redes sociais: Não é o político que 
vira ladrão através do voto das pessoas, é o ladrão que vira político, através do 
voto das pessoas, pelo fato delas não acompanharem a classe, não conversarem 
com os candidatos, e votarem em qualquer um. Votam em qualquer um por 
força de lei, pela obrigatoriedade de votar. Os 30% deixa uma mensagem 
para a classe política de que estamos desprestigiados, que a classe política 
não tem crédito neste país, mas, também fica a mensagem para os eleitores: 
a omissão não resolve de forma alguma. Se resolve pela ação, se aproximar 
daquele político pelo qual você tem simpatia. Portanto, conheça o seu mandato, 
saiba das suas ações, e aquele que não tem mandato procure saber a que ele se 
propõe. Eu costumo dizer que o passado mais o presente que é igual ao futuro. 
Busque saber o passado e o presente da pessoa, que você consegue vislumbrar 
o futuro. Parabéns, Kinho, pela sua votação expressiva. A mensagem vai não 
só para a classe política, mas, também para os eleitores. Quero falar de uma 
PEC que aprovei nesta Casa em 2014. Em 2014 propus a PEC 09/14 que 
acresce os parágrafos I, II e III aos artigos  17 e 55 à Constituição do Estado de 
Roraima. Foram eleitos agora 15 prefeitos no nosso estado, acredito que apenas 
a prefeita Tereza foi reeleita, os demais são novos prefeitos que vão assumir. 
Eu apresentei essa emenda para que, de forma constitucional, para que esses 
novos prefeitos eleitos pela maioria do voto do povo do seu município tivessem 
acesso à prefeitura, tivessem contato com o que está acontecendo no município 
60 dias antes dele tomar posse. Ou seja, que houve uma transição do prefeito 
que vai sair e o prefeito que  começa nesses sessenta dias a ter conhecimento 
das contas públicas, dos projetos que estão em curso, enfim, visando em 
especial, Deputado Flamariom, o princípio da continuidade da administração 
pública, que é sagrado. Quantas vezes pecamos porque não sabermos o que está 
acontecendo? Quer dizer, o prefeito assume, aí de uma hora para outra somem 
documentos, a prefeitura é queimada, o arquivo não existe. Então, o prazo de  
sessenta dias é constitucional, aqui estar os prefeitos que foram eleitos, eles têm 
o direito constitucional de ir na prefeitura e sua equipe ir tomar pé do que está 
acontecendo, sessenta dias antes da sua posse. Neste sentido, quero agradecer 
a todos os Deputados do mandato anterior que votaram a favor dessa Emenda 
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mas ainda há muito para ser feito neste estado para que nossa economia possa 
alavancar e nosso estado possa ter vida própria sem depender tanto de Brasília 
como tem dependido nestes últimos anos. Parabéns, Roraima e parabéns para 
todos nós.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Não havendo  nenhum 
Deputado que queira usar do Expediente de Explicações Pessoais, e não 
havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente 
Sessão e convocou outra para o dia 06 de outubro, à hora regimental.
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: Angela 
A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Mozart, Coronel 
Chagas, Evangelista Siqueira, Flamarion Portela, Gabriel Picanço, Izaías 
Maia, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy Eda, 
Naldo da Loteria, Odilon Filho, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé 
Galeto.

DAS COMISSÕES

SECRETÁRIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERÊNCIA DE APOIO ÁS COMISSÕES
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA, 
TRIBUTAÇÃO E CONTROLE

Em 21/10//2016
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº004/16

 Convocamos os Senhores Parlamentares, que compõem esta 
Comissão: Aurelina Medeiros, Izaias Maia, Jânio Xingú, Marcelo 
Cabral e Soldado Sampaio e Zé Galeto, para reunião Extraordinária desta 
Comissão, no dia 25 de outubro de 2016, ás 15h, na Sala de Reuniões, nos 
altos do Plenário Deputada Noêmia Bastos Amazonas deste Poder, para 
discutir e estabelecer cronograma de votação de Emendas e outros.

Dep. Coronel Chagas
Presidente

ATOS ADMINISTRATIVOS
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 02570/2016-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 Adolfo Salatiel Soares de Souza, para 

exercer o cargo comissionado de Auxiliar II CM-11, 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 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data 11 de 
outubro 2016.

Palácio Antônio Martins, 21 de outubro de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 02571/2016-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 CLAUDIO DA SILVA 

BRANDÃO, matrícula 18720, do Cargo comissionado de CM11 
Auxiliar II, 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 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeito a partir de 30 de setembro   2016.

Palácio Antônio Martins, 21 de outubro de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

Vossa Excelência, quer seja o ganhador, quer seja o perdedor, tem que entender 
essa mensagem, porque daqui a dois anos, exatamente daqui a dois anos, esta 
Casa também será submetida ao crivo popular e os deputados têm que buscar 
uma sintonia maior com o povo, se antenar com aquilo que o povo deseja, aquilo 
que a gente diz, diz e não vê. Aquilo que incomoda a sociedade incomoda o 
parlamento, se der um grito lá, deverá ecoar cá. Então, parabéns a Vossa 
Excelência pela coragem.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra continua – Obrigado, Deputado. 
Peço que inclua o aparte do deputado Flamarion em meu pronunciamento. 
Quero dizer que Vossa Excelência fez uma analogia perfeita, costumo dizer, 
cirúrgica. Aqui em Boa Vista, a Prefeita Surita foi reeleita com praticamente 
80%, tem legitimidade para governar este Município. Foi eleita com a grande 
maioria. Parabéns, Prefeita! Que a senhora governe bem e que Deus abençoe 
o seu mandato, é isso que eu quero e é isso que eu penso, faça o melhor pelo 
povo do nosso Município. Mas, temos prefeitos que foram eleitos com menos de 
20% dos votos. Representa, de verdade, o querer daquela comunidade? Mas, por 
conta dessa quantidade de partidos, cada um partido lança um candidato, como 
vossa excelência disse, muitas vezes, têm interesses pessoais e não coletivos, 
aquele que vai ser eleito muitas vezes não representa a maioria da população,  
20% da população que é representada por aquele prefeito. Quando se soma a 
abstenção com os brancos e nulos dá mais votos do que a quantidade de votos 
que o Prefeito eleito obteve. Então, isso é muito preocupante. Essa história do 
“quem cala consente” também é muito preocupante, porque quem votou branco 
ou nulo, calou, é omissão, é um pecado maior que a ação. Se calou é porque 
está consentido e aceitando o que está acontecendo. E o que está acontecendo 
não é bom. Nós sabemos que o que está acontecendo não é bom. Não é votando 
branco, nem votando nulo que se rever tem essas coisas. Mas, setenta e cinco 
por cento da Câmara Municipal daqueles que tiveram coragem, quando foram 
às urnas e mudaram, disseram não, a Câmara Municipal não me representa, e 
assim renovaram setenta e cinco por cento daqueles que tinham mandato. E 
como Vossa Excelência bem disse daqui uns dias, já tem até uma campanha na 
internet, falando em renovar a Assembleia Legislativa. É legítimo o voto, então 
vão e votem de maneira maciça para que não tenhamos mais essa abstenção 
toda. Mas, aqui Deputada Aurelina como fez a senhora parabenizando seu 
guerreiro, também quero parabenizar e agradecer ao povo do Município de Boa 
Vista, primeiro pelos 3.418 votos de confiança depositados ao meu amigo do 
Partido Progressista, Idázio da Perfil. O Idázio é meu amigo, é do meu partido 
PP, concorreu à eleição municipal pela primeira vez com o número 11.111, 
mesmo número que o meu. Ele foi eleito, como o mais bem votado Vereador 
do último pleito. Quero parabenizar o Idázio, agradecer toda a equipe de 
coordenação, todos aqueles que se envolveram e trabalharam na sua campanha, 
em especial, os que votaram. Gostaria de desejar boa sorte aos Prefeitos e 
Vereadores eleitos deste Município e de todos os outros, que façam uso dessa 
emenda constitucional que permite que, em sessenta dias, entrem nas prefeituras 
e tomem conhecimento, pois têm direito sobre os contratos e o andamento do 
todo que ocorre na prefeitura, visando, em especial, o princípio da continuidade. 
Obrigado senhoras e senhores. Uma boa semana a todos.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Não havendo mais nenhum 
orador inscrito para o Grande Expediente, passaremos para a Ordem do Dia.
 Discussão e votação, em turno único, da Mensagem Governamental 
nº 077/16, de veto parcial ao Projeto de Lei nº 039/16, que “dispõe sobre as 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, e dá outras providências”; do 
Projeto de Lei nº 007/16, que “altera o anexo III da Lei nº 133, de 14/06/1996, 
que “dispõe sobre a adoção do símbolo do Estado de Roraima, em conformidade 
com o art. 10 da Constituição Estadual e dá outras providências” (regime de 
urgência), de autoria do Poder Executivo”; do Projeto de Lei nº 008/16, que 
“autoriza o Poder Executivo a doar à Universidade Estadual de Roraima – 
UERR – os imóveis que especifica” (regime de urgência), de autoria do Poder 
Executivo; do Projeto de Lei nº 057/16, que “autoriza o Poder Executivo a abrir 
ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor da Secretaria de Estado da Saúde, no 
valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); da Secretaria de Estado da 
Educação e Desporto, no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), 
crédito suplementar por transposição, no valor global de R$ 10.000.000,00 
(dez milhões de reais) para os fins que especifica” (regime de urgência), de 
autoria do Poder Executivo; e da Proposta de Moção de Pesar s/nº, de 26/09/16, 
pelo falecimento do Senhor Ewerton de Souza, mais conhecido como Tom, 
cinegrafista, fotógrafo e funcionário desta Casa, de autoria da Mesa Diretora.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à verificação de 
quórum para deliberação de matérias constantes na Ordem do Dia.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, não há quórum para deliberação das matérias.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Não havendo quórum para a 
deliberação de matérias, transfiro a Ordem do Dia para a próxima Sessão.
 Passaremos agora para o Expediente de Explicações Pessoais.
 O Senhor Deputado Naldo da Loteria – Senhor Presidente, só para 
lembrar que amanhã nosso Estado de Roraima estará completando 28 de idade, 
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