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ATOS LEGISLATIVOS
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 013/16
Altera os anexos I, II e III da 
Resolução Legislativa nº 009/11, de 
6 de julho de 2011, e suas alterações, 
que dispõe sobre a reorganização 
da estrutura administrativa da 
Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, 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 a seguinte Resolução:
 Art. 1º Os anexos I, II e III da Resolução Legislativa nº 009/11, 
de 6 de julho de 2011, e suas alterações, que dispõe sobre a reorganização da 
estrutura administrativa da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, e 
dá outras providências, passam a vigorar com a redação em anexo.
 Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução 
correrão à conta da dotação orçamentária da Assembleia Legislativa do 
Estado de Roraima.
 Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos financeiros a partir do dia 1º de novembro de 2016.

Palácio Antônio Martins, 16 de novembro de 2016.
Dep. JÂNIO XINGÚ

Presidente em exercício
Dep. NALDO DA LOTERIA

1º Secretário
Dep. MARCELO CABRAL

2º Secretário

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 013/16
ANEXO I

Tabela de Vencimentos - Estrutura Administrativa

Código Cargo Vencimento 
Inicial (R$)

Quantidade de 
Vagas

CA-1 Superintendência Geral CA - 1 21.000,00 1

CA-2 Superintendência CA - 2 20.000,00 5

CA-2A Superintendência-Adjunta CA – 2A 10.000,00 1

CA-3 Consultoria Geral CA - 3 20.000,00 1

CA-4 Controladoria Geral CA – 4 20.000,00 1

CA -4A Controladoria Adjunta CA -4A 10.000,00 1

CA-5 Diretorias CA-5 9.265,00 13

CA-6 Presidente da CPL  CA-6 9.265,00 1

CA-7 Consultoria  CA-7 10.000,00 3

CA-8 Auditoria CA-8 6.010,00 3

CA-9 Coordenadoria  CA-9 6.010,00 4

CA-10 Diretoria da Escolegis  CA-10 6.010,00 1

CA-11 Gerência CA-11 4.383,00 32

CA-12 Coordenadoria da  Escolegis CA- 12 4.383,00 4

CA-13 Coordenadoria de Programas Especiais  CA-13 4.383,00 4

CA-14 Secretaria CA - 14 3.805,00 3

CA-15 Subchefia CA-15 3.280,00 2

CA-16 Membro de CPL CA-16 3.280,00 3

CA-17 Núcleo CA-17 2.650,00 53

CA-18 Seção CA-18 2.125,00 4

CA-19 Grupo CA-19 2.125,00 6

TOTAL DE VAGAS 146

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 013/16
ANEXO II

Tabela de Vencimentos - Assessoramento Parlamentar

Código Cargo Vencimento 
inicial (R$)

Quantidade de 
vagas

Assessor Técnico

AP-1 Assessor da Presidência AP - 1 3.700,00 2

AP-2 Assessor Legislativo AP - 2 3.700,00 2

AP-3 Assessor Administrativo AP - 3 3.700,00 2

AP-4 Assessor de Comunicação AP - 4 3.700,00 2

Assessor Parlamentar

AP-5 Assessor Parlamentar I AP - 5 4.750,00 85

AP-5A Assessor Parlamentar Especial AP- 5A 6.500,00 50

AP-6 Assessor Parlamentar II AP - 6 4.225,00 30

AP-7 Assessor Parlamentar III  AP - 7 3.700,00 40

AP-8 Assessor Parlamentar IV AP - 8 3.175,00 40

AP-9 Assessor Parlamentar V AP - 9 2.650,00 75

Assistente Parlamentar

AP-10 Assistente Parlamentar I AP - 10 2.125,00 75

AP-11 Assistente Parlamentar II AP - 11 1.600,00 235

AP-12 Assistente Parlamentar III AP - 12 1.075,00 100

AP-13 Assistente Parlamentar IV AP -13 1.050,00 150

AP-14 Assistente Parlamentar V AP - 14 950,00 25

AP-15 Assistente Parlamentar VI AP - 15 1.400,00 40

Auxiliar Parlamentar

AP-16 Auxiliar Parlamentar I AP - 16 940,00 15

AP-17 Auxiliar Parlamentar II AP - 17 925,00 40

AP-18 Auxiliar Parlamentar III AP - 18 910,00 38

AP-19 Auxiliar Parlamentar IV AP - 19 895,00 50

AP-20 Auxiliar Parlamentar V AP - 20 880,00 270

TOTAL 1366

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 013/16
ANEXO III

Tabela de Vencimentos - Mesa Diretora

Código Cargo Vencimento 
Inicial (R$)

Quantidade de 
Vagas

CM-1 Consultor Técnico CM - 1 6.850,00 25

CM-2 Consultor Jurídico CM - 2 3.700,00 20

Assessor Especial da Mesa Diretora

CM-3 Assessor I CM - 3 4.750,00 35

CM-4 Assessor II CM - 4 3.700,00 25

CM-5 Assessor III CM - 5 2.650,00 30

Assistente Especial da Mesa Diretora

CM-6 Assistente I CM - 6 1.600,00 65

CM-7 Assistente II CM - 7 1.075,00 25

CM-8 Assistente III CM - 8 1.050,00 45

CM-9 Assistente IV CM - 9 1.400,00 76

Auxiliar Especial da Mesa Diretora

CM-10 Auxiliar I CM - 10 945,00 20

CM-11 Auxiliar II CM - 11 900,00 20

CM-12 Auxiliar III CM - 12 880,00 70

TOTAL DE VAGAS 456
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ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA

ATA SEGUNDA MILÉSIMA QUINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA 
QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUINQUAGÉSIMO 
SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA.
Às nove horas do dia vinte e três de novembro de dois mil e dezesseis, 
no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
quingentésima quinquagésima quarta Sessão Ordinária do 
quinquagésimo segundo Período Legislativo da Sétima Legislatura da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, o 
Senhor Presidente em exercício, Deputado Coronel Chagas, declarou 
aberta a Sessão,  convidando o Senhor Deputado Joaquim Ruiz para 
atuar como Segundo-Secretário ad hoc, solicitando-o proceder à 
leitura da Ata da Sessão anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. 
Prosseguindo, solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário, Deputado 
Naldo da Loteria, proceder à leitura do Expediente. RECEBIDOS 
DOS DEPUTADOS: Projeto de Decreto Legislativo s/nº, de 22/11/16, 
que “concede a Comenda Orgulho de Roraima à Fundação Altino 
Ventura e dá outras providências”; Indicação s/nº, de 21/11/16, do 
Deputado Soldado Sampaio, encaminhando ao Governo do Estado, 
para disponibilização de armas de fogo e suas partes, munições e 
acessórios, por meio de cautela, para todos os Agentes Penitenciários, 
Policiais Civis e Militares do Estado de Roraima que se encontrem 
devidamente habilitados a portar armas, bem como desenvolver um 
programa de aquisição de armamento, em caráter de urgência, para 
todos os profissionais da segurança pública do Estado; Indicação s/nº, 
de 21/11/16, do Deputado Soldado Sampaio, solicitando ao Governo 
do Estado, ajuste no percentual estabelecido no art. 3º do Decreto nº 
20.865-E, de 29/04/16, que regulamenta o art. 34 da Lei Complementar 
nº 224, de 28/01/14, em 50%, referente à indenização do serviço 
voluntário previsto no mesmo decreto e ainda o pagamento integral da 
indenização do serviço voluntário, em caráter provisório, para todos 
os policiais militares do Estado que exercem atividade fim; Indicação 
s/nº, de 21/11/16, do Deputado Zé Galeto, solicitando ao Governo do 
Estado, fornecimento de merenda, em caráter de urgência, ao Centro 
de Atendimento a Pessoas com Surdez – CAS/RR, localizado na Av. 
Jaime Brasil, nº 527 – Centro; Indicação s/nº, de 21/11/16, do 
Deputado Zé Galeto, solicitando ao Governo do Estado, regularização 
do transporte escolar dos alunos da Escola Estadual Barbosa de 
Alencar, localizada na Vila São José, BR-432, KM 20, Município de 
Cantá-RR; Projeto de Decreto Legislativo nº 030/16, que concede a 
Comenda Orgulho de Roraima à Fundação Altino Ventura, com sede à 
Rua Soledade, Bairro Boa Vista, Recife/PE, de autoria dos Deputados 
Coronel Chagas e Joaquim Ruiz; Projeto de Decreto Legislativo nº 
031/16, que concede a Comenda Orgulho de Roraima ao Coronel de 
Cavalaria do Exército Luiz Henrique Gonçalves Valério, Comandante 
do Primeiro Batalhão Logístico de Selva no Estado de Roraima, de 
autoria dos Deputados Marcelo Cabral e Jalser Renier. GRANDE 
EXPEDIENTE: O Senhor Deputado Izaías Maia iniciou reportando-
se, mais uma vez, ao problema energético do Estado, destacando que 
não acredita na promessa do Presidente da República em concluir as 
obras do Linhão de Tucuruí, lembrando que este momento é de união 
para resolver esse problema. Enfatizou que, por conta da falta de água 
na Venezuela, possivelmente, o Presidente venezuelano irá cortar o 
fornecimento de energia elétrica para o Estado, o que, segundo o 
senhor deputado, ocasionará um caos, uma vez que as termoelétricas 
não terão condições de suprir o fornecimento. Em seguida, destacou a 
importância de haver mais agilidade nas ações para resolver os 
problemas do sistema prisional antes que mais policiais e detentos 
sejam mortos. Após, reportou-se sobre a invasão de venezuelanos no 
Estado que tem aumentando significativamente a violência, a 
prostituição e o número de pedintes. O Senhor Parlamentar alertou que 
as crianças indígenas estão sendo usadas por foragidos da Venezuela, 
para arrecadar dinheiro para a quadrilha. Finalizou solicitando das 
autoridades competentes mais rigor na fiscalização da fronteira. O 
Senhor Deputado Soldado Sampaio iniciou falando do seu interesse 
em provocar discussão entre a sociedade e esta Casa sobre a sua 
indicação ao Executivo a respeito da Usina de Jatapu, destacando que 
a usina funciona apenas com 25% da sua capacidade e fornece energia 
apenas para os municípios de Caroebe e Entre Rios. Segundo o Senhor 
Parlamentar, a usina poderia fornecer energia também para 
Rorainópolis se os recursos que foram liberados tivessem sido usados 
para recuperar suas turbinas e concluir a linha de transmissão. 
Continuando, destacou que os moradores da região estavam proibidos 

de pescar no lago de Jatapu e, após sua intervenção junto ao Presidente 
da CERR, aquelas comunidades voltaram a fazer a pesca de 
subsistência naquele lago. Prosseguindo, informou que está 
apresentando ao Governo do Estado uma indicação para que seja 
criada uma reserva de desenvolvimento sustentável em torno do lago 
de Jatapu a fim de proteger sua mata ciliar e, posteriormente, criar na 
região um polo turístico, fazendo do lago uma atração para gerar 
emprego e renda para o Estado. Após, solicitou ao Senhor Presidente 
que nomeie uma comissão especial para analisar a PEC, de sua autoria, 
que trata de interesses dos servidores da CERR. O Senhor Deputado 
Brito Bezerra iniciou informando que apresentará à Mesa Diretora 
um Requerimento, assinado por dez deputados, solicitando a sustação 
do Projeto de Resolução Legislativa n° 017/16, aprovado em Sessão 
Extraordinária no último dia dez, que aumenta em torno de 108% os 
salários de alguns servidores comissionados deste Poder. De acordo 
com o Senhor Deputado, enquanto o governo reduz em 30% os salários 
do seu primeiro escalão, esta Casa, concede aumento de mais de cem 
por cento a meia dúzia de servidores desta Casa. Continuando, 
informou que não foi notificado sobre a realização da Sessão 
Extraordinária na qual foi aprovada a matéria e solicitou que Casa 
tome providências para corrigir o erro, como fez em outros momentos. 
Finalizou, ressaltando que é inadmissível que o Legislativo se cale 
diante do fato que está na contramão do que se tem defendido neste 
Poder. O Senhor Deputado Jânio Xingú, após enaltecer o trabalho 
ordeiro desempenhado pela Polícia Militar no Estado, reportou-se ao 
fato ocorrido com o Deputado Valdenir Ferreira, requerendo à Mesa 
Diretora que convoque o Comandante da Polícia Militar para vir a este 
Poder prestar esclarecimentos, ressaltando que, apesar de fatos 
semelhantes já terem ocorrido com outros parlamentares, a Casa não 
tomou nenhuma providência para resolvê-los. Destacou, ainda, que os 
Deputados são legítimos representes do povo, por essa razão, merecem 
respeito. Continuando, disse que não pode condenar uma corporação 
por desvio de conduta de um ou outro militar, no entanto, espera que 
providências sejam tomadas para que maus exemplos não sejam 
seguidos. Prosseguiu pedindo apoio aos seus Pares para aprovação, 
em segundo turno, do Projeto de Lei nº 008/16, de autoria 
governamental, que institui a carreira e o cargo de Agente Penitenciário, 
destacando que é um projeto de extrema relevância para o sistema 
prisional do Estado, bem como ao Projeto de Decreto Legislativo, de 
sua autoria, que torna de utilidade pública a Associação dos Garçons, 
que entrará na pauta da ordem do dia da próxima semana. Após, 
sugeriu à Mesa Diretora que crie uma comissão externa para 
acompanhar e informar ao Ministério do Planejamento a forma correta 
e onde serão aplicados os recursos que o Governo Federal estará 
alocando para o Estado de Roraima. Finalizou ratificando seu desejo 
de que o Comandante da Polícia Militar venha a este Poder dar as 
explicações necessárias sobre o ocorrido. ORDEM DO DIA: O 
Senhor Presidente anunciou para a Ordem do Dia a discussão e 
votação em turno único das seguintes proposições: Projeto de Lei nº 
111/16, que “autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal 
do Estado, em favor do Fundo Estadual de Saúde, Crédito Suplementar 
no valor global de R$ 141.339,08 (cento e quarenta e um mil, trezentos 
e trinta e nove reais e oito centavos), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente”, de autoria do Poder 
Executivo; Projeto de Lei nº 122/16, que “autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor da Secretaria de 
Estado da Fazenda - SEFAZ, Crédito Suplementar no valor global de 
R$ 11.152.790,79 (onze milhões, cento e cinquenta e dois mil, 
setecentos e noventa reais e setenta e nove centavos), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”, de autoria do Poder 
Executivo; Projeto de Lei nº 129/16, que “autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor da Secretaria de 
Estado da Justiça e Cidadania - SEJUC, Crédito Suplementar no valor 
global de R$ 13.468.374,00 (treze milhões, quatrocentos e sessenta e 
oito mil, trezentos e setenta e quatro reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente”, de autoria do Poder 
Executivo; Projeto de Lei nº 024/16, que “dispõe sobre a cessão e a 
utilização de área urbana ociosa de domínio do Estado para pequenos 
cultivos e dá outras providências”, de autoria do Deputado Gabriel 
Picanço; Projeto de Lei nº 038/16, que “veda o funcionamento de 
curso de nível médio, técnico e curso técnico específico, voltados para 
formação de técnicos de enfermagem à distância no âmbito do Estado 
de Roraima e dá outras providências”, de autoria dos Deputados Jorge 
Everton, Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço e Lenir Rodrigues; 
Projeto de Lei nº 052/16, que “institui a Semana Verde no calendário 
oficial do Estado de Roraima e dá outras providências”, de autoria do 
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Deputado Valdenir Ferreira; Projeto de Lei nº 067/16, que “institui a 
Semana de Conscientização sobre pessoas com doenças 
dermatológicas”, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues; Projeto de 
Lei nº 128/16, que “dispõe sobre a incorporação do convênio ICMS/
CONFAZ nº 112, de 23 de setembro de 2016, à legislação estadual; 
institui o programa de reparação de créditos, inscritos ou não em 
dívida ativa do Estado de Roraima; uniformiza os créditos de 
atualização dos créditos tributários e não tributários no âmbito do 
Estado de Roraima, e dá outras providências”, de autoria 
governamental; Projeto de Decreto Legislativo nº 006/16, que 
“concede a Comenda Orgulho de Roraima a pessoas que indica e dá 
outras providências”, de autoria do Deputado Jorge Everton; Projeto 
de Decreto Legislativo nº 007/16, que “concede a Comenda Orgulho 
de Roraima à instituição que indica e dá outras providências”, de 
autoria da Deputada Angela Águida Portella; Projeto de Decreto 
Legislativo nº 009/16, que “concede a Comenda Orgulho de Roraima 
aos senhores Mário José Lopes Santa Cruz, Marcelo Nascimento 
Meireles e Olinda Pereira de Melo e dá outras providências”, de 
autoria do Deputado Masamy Eda; Projeto de Decreto Legislativo nº 
015/16, que “declara de utilidade pública o Sindicato dos Garçons e 
demais trabalhadores no ramo de hotéis, restaurantes, bares e similares 
do Estado de Roraima”, de autoria do Deputado Jânio Xingú; 
Requerimento nº 077/2016, que “requer prorrogação de prazo para 
funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito criada a partir 
da Resolução nº 017/16, alterada pelas Resoluções nºs 019/16, 024/16, 
025/16 e 027/16, para apurar falhas no sistema prisional do Estado”, 
de autoria da Deputada Lenir Rodrigues, presidente da referida CPI; 
Proposta de Moção de Pesar nº 019/16, pelo falecimento dos soldados 
PM Tadeu Martins Lima de Oliveira e Arnaldo Alves de Sena, 
ocorridos no corrente mês nesta capital, de autoria do Deputado 
Coronel Chagas. Discussão e votação, em primeiro turno, do Projeto 
de Lei Complementar nº 07/16, que “dispõe sobre a criação do Fundo 
de Reaparelhamento e Aperfeiçoamento da Polícia Militar de Roraima 
– FRA/PM e a taxa em razão do poder de polícia e dá outras 
providências”, de autoria do Poder Executivo. Discussão e votação, 
em segundo turno, do Projeto de Lei Complementar nº 008/16, que 
altera dispositivos da Lei Complementar nº 166, de 16 de julho de 
2010, que institui a carreira e o cargo de Agente Penitenciário da 
Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania – SEJUC, de autoria do 
Poder Executivo. Prosseguindo, o Senhor Presidente retirou da pauta 
da Ordem do Dia o Projeto de Lei nº 122/16, conforme solicitação do 
Poder Executivo, feita através do ofício nº 370/16/GABGOV. Em 
seguida suspendeu a Sessão, pelo tempo necessário, para que as 
Comissões em conjunto pudessem emitir parecer aos Projetos de Lei 
nºs 111, 129, 24, 38, 52, 67 e 128/16 e a Comissão de Constituição e 
Justiça pudesse analisar e emitir parecer aos Projetos de Decreto 
Legislativo nºs 06, 07, 09 e 015/16, bem como a Proposta de Moção de 
Pesar nº 019/16 e o Projeto de Lei Complementar nº 07/16. Após o 
tempo necessário, o Senhor Presidente reabriu a Sessão e, em função 
do adiantado da hora, transferiu a Ordem do Dia para a próxima 
Sessão. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Não houve. E, não havendo 
mais nada a tratar, o Senhor Presidente encerrou a Sessão e convocou 
outra para o dia 24 de novembro, à hora regimental. Registraram a 
presença, no painel, os Senhores Deputados: Angela A. Portella, 
Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Mozart, Coronel Chagas, 
Evangelista Siqueira, Flamarion Portela, Izaías Maia, Jânio 
Xingu, Joaquim Ruiz, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo 
Cabral, Masamy Eda, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon 
Filho, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA

ATA DA 2544ª SESSÃO, EM 25 DE OUTUBRO DE 2016.
52º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS

(Em exercício)
 Às nove horas do dia vinte e cinco de outubro de dois mil e 
dezesseis, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
quingentésima quadragésima quarta 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 a Senhora Deputada, Lenir Rodrigues, para atuar como 

Segunda-Secretária ad hoc, a quem solicito proceder à leitura da Ata da 
Sessão anterior.
 A Senhora Segunda-Secretária Lenir Rodrigues  – Lida a Ata.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados 
que queiram 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 – Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO:
 Mensagem Governamental nº 103, de 21/10/16, encaminhando 
para apreciação Projeto de Lei de crédito suplementar por excesso de 
arrecadação em favor da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, no 
valor global de R$ 11.152.790,79 (onze milhões, cento e cinquenta e dois 
mil, setecentos e noventa reais e setenta e nove centavos).
 Ofício nº 2133/16, do Secretário-Chefe da Casa Civil, solicitando 
juntada da cópia do quadro de projeção do excesso de arrecadação da fonte 
100, em anexo, referente à Mensagem Governamental nº 103/16.
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS:
 Projeto de Lei nº 123/16, da Deputada Lenir Rodrigues, que 
“institui no Estado de Roraima o Programa Doador Solidário do Amanhã”.
 Projeto de Lei nº 124/16, do Deputado Gabriel Picanço, que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade da realização do Teste do Quadril (exame 
para detectar a displasia do desenvolvimento dos quadris) em todos os 
recém-nascidos nos berçários das maternidades do Estado de Roraima.
 Projeto de Lei nº 125/16, do Deputado Gabriel Picanço, que 
“cria a política estadual de atendimento a pessoas com diagnóstico de 
autismo no Estado de Roraima, e dá outras providências”.
 Projeto de Lei nº 126/16, do Deputado Gabriel Picanço, que 
“cria o Calendário de Produção da Agricultura Familiar do Estado de 
Roraima, e dá outras providências”.
 Indicação s/nº, de 18/10/16, do Deputado Zé Galeto, 
encaminhando ao Governo do Estado, para realização de limpeza e 
reforma do antigo prédio da Secretaria Estadual de Gestão Estratégica e 
Administração SEGAD-RR, localizado na Rua Forte São Joaquim, 762 - 
Bairro São Francisco.
 Indicação s/nº, de 21/10/16, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma do Ginásio 
Poliesportivo Estadual, localizado no Município de Rorainópolis-RR.
 Memorando nº 102, de 20/10/16, do Deputado Marcelo Cabral, 
informando sua ausência na Sessão Plenária do dia 20 de outubro do 
corrente ano.
 DIVERSOS:
 Ofício nº 253, de 17/10/16, da Caixa Econômica - Gerência 
Executiva de Governo Boa Vista/RR, notificando Crédito de Recursos 
Financeiros no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais).
 Ofício nº 385, de 18/10/16, da Companhia Independente de 
Policiamento Ambiental – CIPA – Monte Roraima, solicitando apoio, 
através de emendas parlamentares, para o exercício 2017, aos projetos 
encaminhados em anexo.
 Ofício nº 651, de 21/10/16, do Comando-Geral da Polícia 
Militar do Estado de Roraima, solicitando correção ao Projeto de Lei 
Complementar que, “dispõe sobre a criação do Fundo de Reaparelhamento 
e Aperfeiçoamento da Polícia Militar de Roraima-FREA/PM”.
 Comunicado nº AL122276, de 05/10/16, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, comunicando liberação de 
recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres de Escola Municipal de 
Pré-Escolar no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
 Comunicado nº AL122277, de 05/10/16, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, comunicando liberação de 
recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual 
Fagundes Varela no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
 Comunicado nº AL122278, de 05/10/16, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, comunicando liberação de 
recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual 
Girassol no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
 Comunicado nº AL122279, de 05/10/16, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, comunicando liberação de 
recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal 
Balduíno Wottrich no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
 Comunicado nº AL122280, de 05/10/16, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, comunicando liberação de 
recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal 
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Então, dizer que este governo não tem dinheiro é uma brincadeira. Por quê? 
É uma falta de respeito. Este governo teve dinheiro sim, o que os seus 
Secretários fizeram junto à governadora foi saquear este estado. Eu já tinha 
falado há alguns dias atrás, quando disse que só de excesso de arrecadação 
este estado tinha, de julho a outubro, e já está tramitando nesta Casa, um 
total de 207 milhões 759 mil e 651 reais. A governadora pegou esse dinheiro 
juntamente com a receita prevista de 132 milhões 748 mil, 558 reais e sete 
centavos, que ela tinha, isso era previsto, a realizada vai ficar em 251 
juntando com o IPV e tudo. Então, 251, com o excesso de arrecadação, o 
estado, os servidores, os poderes não ter seus vencimentos. É porque o setor 
de planejamento e o secretário de fazenda fizeram vista grossa, 
irresponsavelmente junto com esse governo e acabaram com o dinheiro do 
estado. Dinheiro tem, 50 milhões é a folha de pagamento dos servidores. 
Mas o pior de tudo e mais grave, Deputada Ângela, eu tenho informações, 
é que este governo não recolheu a parte patronal dos servidores, que chega 
a 94 milhões, onde 45 milhões é parte patronal dos servidores. Isso é 
apropriação indébita. Gostaria de chamar atenção ao nosso Presidente 
Chagas, para que a Comissão de Orçamento verificasse e chamasse o 
IPERR para que ele passe informação para esta Casa. Eu entendo que os 
nossos servidores podem ser lesados de maneira cartesiana por esses 
administradores que estão neste estado vendo a sua irresponsabilidade, e 
que até o Tribunal de Contas já pediu afastamento desses senhores. Entendo 
que nós precisamos urgentemente tomar providências, porque a previdência 
do nosso servidor é a garantia que ele vai trabalhar 30 anos da sua vida, e 
quando terminar terá sua aposentadoria garantida. Não podemos permitir 
que esses servidores sejam roubados por esses administradores, pois até 
hoje, Senhor Presidente, não está tendo reunião no IPERR, um viaja, outro 
entra com atestado, o outro diz que a mãe morreu e assim vai. Há quase um 
mês que o conselho não se reúne. Gostaria de saber por que esse conselho 
não reúne? O IPERR não se reúne. Tenho quase certeza que o crime de 
apropriação indébita está sendo feita naquela instituição, e estou 
denunciando no plenário desta Casa para que tomemos providências 
urgentes, não podemos deixar que essas aves de rapina acabem com este 
estado. Não acredito que este estado que arrecada três bilhões de reais e 
duzentos milhões não tenha dinheiro para pagar servidores. Sabe por que 
não tem? Porque há denúncias todos os dias: agora é festa em Brasília, 
porque a filha da governadora está lá. Agora o Lulinha virou ator 
hollywoodiano. O lulinha aqui em Roraima está sendo copiado. O lulinha 
montou aquela rede de frigorifico famosa que o Tony Ramos faz 
propagando, a FRIBOI, e aqui nós temos FRIGO10, agora vai ser FRIGO11. 
Dizem que o filho da Governadora está criando gado e já é um dos maiores 
proprietários de gado no Estado. Quer dizer, não tem dinheiro para pagar 
servidor, mas tem dinheiro para custear as fantasias da família imperial de 
Roraima, enquanto seus servidores passam as maiores dificuldades. Eu não 
acredito que este Estado vai ficar calado, porque não é só o servidor que vai 
ser prejudicado. Aquele aluno que está lá faculdade, no final do mês ele não 
vai ter dinheiro para pagar suas mensalidades. O funcionário que compra na 
mercearia, não vai pagar porque ele não recebeu, e assim vai, os empresários 
vão entrar em declínio. Estou sabendo que as empresas terceirizadas estão 
três esses sem receber. Eu conheço empresário que ganhou pregão, eram 
dois milhões para pagar de manutenção de ar condicionado, o cara ganhou 
no pregão por um milhão e ele está sem receber desde janeiro. Isso não se 
faz com ninguém, esse cidadão tinha crédito em tudo que era empresa de 
fora. Hoje, ele não pode mais comprar porque o estado não paga e, desta 
forma, o estado está nos levando para o buraco. A gente não pode permitir 
que isso aconteça. É um governo que não faz uma ponte neste estado, que 
não arruma uma vicinal, é só pega esse dinheiro todo que está aqui para 
distribuir para a família, e nós estamos ouvindo e vendo isso passivamente. 
Agora, o Lulinha dono da FRIBOI tem aqui, o Neudinho do lavrado que se 
espelha no Lulinha. O Lulinha não serve de parâmetro para ninguém. Este 
estado não pode mais viver essa fantasia. E o pior, senhoras e senhores, o 
nosso estado está precisando de recursos. O estado tem uma forte economia 
hoje. Temos um estado com 600 mil habitantes que arrecado 63 milhões  de 
ICMS, mas a senhora Governadora não fiscaliza a sonegação de carretas 
que passam para Venezuela, porque a maioria tem um estreito 
relacionamento com este governo, e o que acontece? Vocês imaginem, 
cinco milhões de habitantes venezuelanos comprando aqui na fronteira, 
Deputado Jorge Everton, será que não daria só com esse ICMS pagar a 
folha do Estado, aliás, daria até para manter o Hospital Geral. Este é o 
governo que nós temos, senhoras e senhores, mas é o governo que nós não 
queremos, senhoras e senhores. Não precisamos de família imperial em 
Roraima. Os órgão de controle precisam ser mais energéticos. Esta Casa 
precisa tomar uma posição e o povo de Roraima não pode assistir 
passivamente essa brincadeira que estão fazendo no estado. Acredito que 
não seja incompetência não. As pessoas dizem: “Não”. Isso está acontecendo 
porque os Secretários são incompetentes. Vocês acreditam, Deputados 

Maria Gonçalves Vieira no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
 Comunicado nº AL122281, de 05/10/16, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, comunicando liberação de 
recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual 
Professora Diva Alves de Lima no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
 Comunicado nº AL122282, de 05/10/16, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, comunicando liberação de 
recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual 
Oswaldo Cruz no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
 Comunicado nº AL122283, de 05/10/16, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, comunicando liberação de 
recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal 
Pequeno Príncipe no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
 Comunicado nº AL122284, de 05/10/16, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, comunicando liberação de 
recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
 Comunicado nº AL122285, de 05/10/16, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, comunicando liberação de 
recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal 
Cantinho do Céu no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
 Comunicado nº AL122286, de 05/10/16, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, comunicando liberação de 
recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal 
Cantinho Feliz no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
 Comunicado nº AL122287, de 05/10/16, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, comunicando liberação de 
recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Raio de Sol no valor de R$ 12.000,00 (doze 
mil reais); Comunicado nº AL122288, de 05/10/16, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, comunicando liberação de 
recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal 
Raimundo Eloy no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).
 Comunicado nº AL122289, de 05/10/16, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, comunicando liberação de 
recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal 
Rujane Severiano dos Santos no valor de R$ 10.340,00 (dez mil, trezentos 
e quarenta reais).
 Comunicado nº AL122290, de 05/10/16, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, comunicando liberação de 
recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal 
Hilda Franco de Souza no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos senhores Deputados 
inscritos para o Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria procede à 
chamada.
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, senhores 
deputados, senhores presentes. Há uma semana eu fiz um levantamento a 
respeito do governo do Estado e fui confrontado por alguns sobre os 
valores. Chegou em meu gabinete, deputado Chagas, um relatório vindo do 
Tribunal de Contas que diz: destaco que além de traumático para uma 
sociedade que está privada de serviços públicos de qualidade nas áreas de 
saúde, educação, segurança e infraestrutura, o Governo estadual também é 
responsabilizado por não pagar as suas dívidas contraídas no setor privado, 
atrasar ou parcelar o pagamento do salário dos servidores públicos e 
terceirizados, não repassar aos bancos os valores repassados do salário dos 
servidores relativos a empréstimos consignados, bem como fracionar, 
atrasar o repasse do duodécimo aos Poderes Legislativo e Judiciário e 
demais órgãos públicos que possuem autonomia administrativa e financeira 
em total desrespeito à Constituição Federal, fragilizando os Poderes. 
Olhem, foi levantado pelo Tribunal de Contas, que a receita estimada em 
2016, constante na LOA e no FLIPAN, é de R$ 3.283.827.845,00. Esse é o 
valor estimado e que, até o mês de agosto, este governo já gastou R$ 
2.261.499, 07 e que a receita bruta do FPE apresentou uma redução de 
0,47% em relação a 2015, no período de janeiro a setembro a receita líquida 
apesentou uma redução de  4.44%. Como diz o adágio popular “trocando 
em miúdos”, isso significa que, mesmo tendo superado a meta de 
arrecadação em 10.67, no período de janeiro a agosto,  apresentando uma 
disponibilidade bruta de R$ 371.958.045, o estado alega insuficiência de 
recursos para fazer o repasse aos poderes que é de R$ 92.283.063,72. 
Quanto ao planejamento, verificou-se que houve pagamento de despesas de 
exercícios anteriores. Então, o que aconteceu: se o estado não tem dinheiro 
hoje, é porque, irresponsavelmente, pegou o orçamento, deputados, e torrou 
pagando notas de exercícios passados, inclusive, de governos passados. 
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Jorge Everton e Chico Mozart? Eles são competentes demais, gente! Essa 
gente é muito competente, arrogante prepotente, porque, ao invés de olhar 
para o povo de Roraima, estão tratando com descaso, então, o mínimo que 
este governo que está acabando com este Estado deveria fazer é pedir para 
sair. Mas sabem por que eles não pedem? Porque nós roraimenses estamos 
vendo e ouvindo passivamente. Ontem, tinha uma manifestação aqui em 
frente à Casa, e eu achei que era contra o governo. Não. Eram os sindicatos 
que se organizaram, porque todo mundo paga a contribuição sindical e 
agora vai acabar a mamata dos sindicados. Não é porque ninguém vai 
receber. Tem muita gente que diz que não está preocupado porque não é 
funcionário do governo. Mas, tem que se preocupar porque se os 
funcionários não receberem não compram de vocês. Este Estado vai à 
falência. Este Estado precisa dessa economia. Hoje, o nosso Estado, entre 
todos os Estados da Região Norte, era para ser privilegiado, porque sabemos 
que até o final do ano dez milhões de venezuelanos vão estar comprando na 
fronteira. É só olhar a quantidade de carretas que passam no anel viário com 
direção à Pacaraima. É só prestar atenção. Essas empresas estão trabalhando 
na maior tranquilidade, sem pressão do Estado, pelo mesmo motivo que os 
nossos servidores estão sem receber, pelo mesmo motivo que o HGR está 
praticamente fechado, estão mandando os pacientes para casa, tudo para 
morrer em casa, porque lá está uma fedentina por completo. A senhora 
sabia, Deputada Ângela, que eles pegaram do Programa Cegonha da 
Maternidade doze milhões e sumiram com ele. Tiveram que assinar um 
TAC com o Ministério Público, e vão tirar do FPE o dinheiro que era para 
pagar os servidores. Fizeram um TAC para pagar recurso federal que foi 
desviado na maior cara de pau. Esta é a radiografia deste governo que não 
tem compromisso com a população.
 Eu aprendi uma coisa com este governo, Deputado Masamy, 
quando alguém se diz muito honesto duvide. As pessoas que se dizem 
muito honestas são as piores. Ouvi, muitas vezes, este governo dizer que 
por serem daqui iriam investir nas empresa locais, iriam dar apoio para o 
povo daqui, aos servidores. E o que nós vemos agora? Muito se ouviu dizer 
que o Governo anterior deixou dívidas. Dívidas é o que eles estão deixando 
neste Estado. É o que o Senhor Neudo Campos deixou, pois nunca pagou 
um centavo de previdência. Isso é que é dívida.
 Nesta manhã, quero deixar esse registro para confirmar tudo 
o que eu falei na semana  retrasada.O Tribunal de Contas me mandou 
esse documento, Processo nº 0516/2016, órgão: Governo do Estado; 
assunto: levantamento da receita estadual no período de janeiro a agosto; 
responsável: Maria Suely Campos; Relator: Conselheiro Joaquim Neto 
Souto Maior. Este é o documento que chegou às minhas mãos. Tudo que 
falei neste Plenário eles conformaram: que dinheiro tem, o que foi feito 
com o dinheiro no orçamento de 2016 foi uma farra sem precedente, é um 
lava jato em nível de Roraima, com proporções perigosas  para este estado. 
Então, no mundo de irresponsabilidade em que estamos vivendo, este 
governo que só pensa em sua família, certamente pode nos levar ao abismo, 
se a gente permitir. Um governo que mente para as pessoas todos os dias, 
ainda diz que este estado tem solução, mas da forma que eles estão gerindo 
este estado, certamente o nosso estado vai à bancarrota. Obrigado !
 O Senhor Presidente Coronel Chagas -  Não havendo mais 
orador inscrito, e nem Ordem do Dia, informo aos líderes que será 
disponibilizado o tempo regimental para ser usado.
 Não havendo quem queira se manifestar, passaremos para 
explicações pessoais. Informo aos Senhores Deputados que fazem parte da 
Comissão de Orçamento, fiscalização financeira, tributação e controle, que 
haverá uma reunião extraordinária desta Comissão hoje à tarde, às 15 horas, 
na sala de reunião para estabelecer as emendas parlamentares e outros 
assuntos.  
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Eu gostaria  obter uma 
informação de Vossa Excelência, que já foi Secretário de Segurança. 
Gostaria de entender uma determinação. É que tive conhecimento através 
da imprensa que eles estão transferindo uma parte de uma facção da 
penitenciária para o Centro Socioeducativo. Não seria mais fácil transferir 
as mulheres que estão na penitenciária feminina,  onde 89% delas estão 
presas por tráfico de drogas, portanto, não trazem nenhum risco para a 
sociedade, e passaria essa parte… A informação que há é que já houve fuga 
no Centro Sócioeducativo. Então, essa parte da facção iria para o outro lado 
da penitenciária, onde está a ala feminina. Com base na sua experiência, 
gostaria de ter esta informação. Por que mandar uma facção criminosa para 
o Centro Sócioeducativo, e deixar as mulheres lá na penitenciária? Seria 
muito melhor deslocar as mulheres, e abrir aquela ala para atender…
 O Senhor Presidente Coronel Chagas -  Penso que Vossa 
Excelência está se referindo ao antigo Centro Sócioeducativo, que hoje é 
o Centro de Progressão de Penas. Vamos verificar junto aos chefes da PM 
e SEJUC, eu ouvi pelo jornal que estariam fazendo essa movimentação, 
o fato que eles estão separando os presos das facções para ficarem em 

estabelecimentos distintos. Fato é que o presídio feminino, que fica 
próximo à penitenciária, tem mais segurança para evitar fugas que o Centro 
de Progressão de Regime, antigo Centro Sócioeducativo. Acredito que os 
membros da Comissão Parlamentar de Inquérito que tem como presidente, 
a Deputada Lenir e como Relator o Deputado Jorge Everton, e os Deputados 
Izaías Maia, Flamarion Portela e Soldado Sampaio como membros, 
poderão ter outras informações mais apuradas sobre isso. Nós não teríamos 
como dar alguma posição sobre essa situação antes de apurar de forma 
mais concreta quais são as reais condições do Centro Sócioeducativo e do 
presídio. É preciso saber quantas detentas tem no presídio feminino e se 
comportaria trazer todas para outro lugar. Então, pelo que me parece, estão 
tirando as lideranças de uma das facções de um setor e colocando no Centro 
de Progressão de Regime, outros na Cadeia Pública de Boa Vista. Vou atrás 
de detalhes sobre isso para nos posicionarmos.
 Ainda em Explicações Pessoais, com a palavra o Senhor 
Deputado George Melo.
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, apenas 
para acrescentar algo que esqueci de falar no meu pronunciamento. Este 
final de semana, acontecerá uma vaquejada lá na fazenda do nosso lulinha, 
o Eduardo Campos, cujo prêmio para o ganhador será de R$ 20 mil reais. 
Tenho certeza que muita gente aqui, que não recebeu seu salário, quer 
ganhar esse prêmio, porque, meu irmão, na crise em que estamos, pegar no 
rabo do boi é moleza.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Gostaria de convidar 
os Deputados membros da CPI do Sistema Prisional para a reunião que 
acontecerá hoje às quinze horas, na sala do Blocão, onde iremos dar início 
às arguições, os senhores Deputados: Izaías Maia, Soldado Sampaio, 
Flamarion Portela e Jorge Everton. Lembrando que o convite é extensivo 
a qualquer Deputado que queira participar da reunião, pois, o assunto é do 
interesse de todos.
 Gostaria de convidar também os membros da Comissão de 
Educação, Desporto, Saúde e Cultura, Deputados Evangelista Siqueira, 
Masamy Eda, Chico Mozart e Mecias de Jesus, para a reunião que 
acontecerá logo após a Sessão Ordinária, cujo assunto principal é a situação 
dos enfermeiros e o transporte escolar no estado de Roraima.
 O Senhor Deputado Flamarion Portela – Senhor Presidente, 
senhoras e senhores deputados, gostaria de convocar os membros da 
Comissão Especial Interna, criada nos termos da Resolução nº 028/16, 
os senhores deputados: Jorge Everton, Naldo da Loteria, Angela Águida 
Portela e George Melo para uma reunião que acontecerá logo após a Sessão 
Ordinária. Obrigado.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo mais 
nenhum deputado que deseje fazer uso da palavra no Expediente de 
Explicações Pessoais e, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada 
a presente Sessão, convocando outra para o dia 26 de outubro, à hora 
regimental. Registraram a presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Angela A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Mozart, 
Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Flamarion 
Portela, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías Maia, Joaquim Ruiz, 
Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy Eda, 
Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Soldado Sampaio, 
Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

  DAS COMISSÕES

RELATÓRIO DA REUNIÃO OCORRIDA NA DPE-RR PARA 
TRATAR SOBRE A CPI DO SISTEMA PRISIONAL

Aos nove dias do mês de novembro do corrente ano ocorreu 
uma reunião na sede da Defensoria Pública do Estado de Roraima – DPE-
RR, para tratar sobre a CPI do sistema prisional. A reunião, previamente 
agendada, teve início às 14h25min da tarde. Estavam presentes os 
deputados Jorge Everton e Lenir Rodrigues, que foram recepcionados pelos 
defensores públicos Dr. Ernesto Halt e Dr. Frederico César Leão. 

Inicialmente a deputada Lenir Rodrigues explicou aos defensores 
os objetivos da CPI. Relatou que está evidente a necessidade de construção 
de um novo presídio, pois os atuais estão em péssimas condições e não 
comportam mais a quantidade de detentos do estado. Todavia, enquanto 
isto não ocorre, há de se adotar medidas paliativas para acalmar o sistema 
prisional roraimense. 

Relatou ainda que foram realizadas visitas a todas as unidades 
prisionais do estado, e que em todas estas unidades a reclamação da ausência 
da DPE-RR era unanimidade entre os reeducandos. O único presídio onde 
não houve reclamações desse tipo foi o de São Luís do Anauá. Desta 
forma, pediu que a DPE se engajasse na realização de mutirões, e que estes 
mutirões sejam realizados não apenas visando a soltura de detentos que 
tenham direitos para tal, mas que também visem medidas de ressocialização 
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RELATÓRIO DA REUNIÃO OCORRIDA NO TJRR PARA TRATAR 
SOBRE A CPI DO SISTEMA PRISIONAL

Aos nove dias do mês de novembro do corrente ano ocorreu uma 
reunião na sede do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima – TJ-RR, para 
tratar sobre a CPI do sistema prisional. A reunião, previamente agendada, 
teve início às 15h25min da tarde. Estavam presentes os deputados Jorge 
Everton, Lenir Rodrigues e Francisco Mozart, que foram recepcionados 
pelos juízes Dr. Renato Albuquerque, juiz auxiliar da presidência, Dr. 
Marcelo Oliveira, juiz da vara de execuções penais, e pelo Desembargador 
Dr. Almiro Padilha, Presidente do TJRR. 

Inicialmente a deputada Lenir Rodrigues explicou os objetivos 
da CPI, informando que mesmo antes da confecção do relatório final, os 
membros da Comissão já estão procurando identificar problemas e apontar 
medidas que visem soluções. Falou sobre os principais problemas que 
já foram identificados até o momento, sendo um deles a superlotação 
das unidades prisionais. Uma das medidas propostas pela deputada foi a 
realização de um mutirão, oportunidade em que pediu o apoio do TJRR 
para sua realização, visando a soltura de presos que tenham benefícios e 
também a adoção de medidas que visem à sua reintegração na sociedade.

O deputado Jorge Everton corroborou com a deputada Lenir, 
explicando também que a CPI não tem o condão de fazer nenhum 
sensacionalismo, mas que procura identificar as soluções que têm que ser 
tomadas para que ocorra a melhora do sistema prisional, na tentativa de 
trazer tranquilidade novamente para a população roraimense. Para tanto, 
busca propostas conjuntas com o Poder Judiciário na busca dessas soluções.

O desembargador Almiro Padilha informou que recentemente 
a vara de execuções penais já deu início à realização de um mutirão, 
buscando identificar os presos que possuam algum benefício para que possa 
ser concedido. Todavia, alertou que, diante da gravidade da atual situação, 
um simples mutirão não vai ser suficiente para resolver muita coisa. Que 
o principal problema que ele identifica atualmente no tocante ao sistema 
prisional é falta de gestão estatal, que traz inúmeros problemas graves.

O desembargador aduziu ainda sobre a urgente necessidade de construção 
de uma nova penitenciária, pois as que existem atualmente têm péssimas condições e 
não suportam a crescente quantidade de presos do estado. Findou alegando que espera 
que a CPI seja capaz de apontar os reais problemas que assolam o sistema prisional 
roraimense, e que aponte também as soluções a serem tomadas.

O Juiz Marcelo Oliveira reafirmou que já foi dado inicio a um 
mutirão, buscando identificar aqueles reeducandos que possuem algum 
benefício. Informou que, até o momento, ele já havia analisado a situação de 
250 presos, dentre os quais 31 já se encontravam com direito a algum benefício. 
Na oportunidade, informou que algo que tem que ser resolvido com enorme 
urgência é impossibilitar que os presos possuam contato externo, sugerindo a 
instalação de bloqueadores de sinais de telefone nas unidades prisionais. 

A reunião findou com o agradecimento por parte dos deputados 
pela atenção dispensada pelos membros do TJRR, bem como com a 
promessa de mútua colaboração no sentido de identificar e resolver as 
problemáticas que afetam os presídios do estado e tanto trazem insegurança 
para a sociedade.  

Boa Vista, 21 de novembro de 2016.
Dr. Eduardo Picão Gonçalves 

CONSULTOR JURÍDICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE 
RORAIMA

Dep. Lenir Rodrigues
PRESIDENTE DA CPI DO SISTEMA PRISIONAL

Dep. Jorge Everton                                               Dep. Francisco Mozart
     RELATOR                                                                MEMBRO

ATOS ADMINISTRATIVOS
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - RESOLUÇÕES

                                   RESOLUÇÃO N°317/2016
A Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado de 

Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com a 
Resolução 008/09.

RESOLVE
Art.1° TORNAR SEM EFEITO a Resolução N° 282/2016, 

publicada no Diário da Assembleia, Edição N° 2401, de 16 de novembro 
do ano em curso, que autorizou o afastamento da Excelentíssima Senhora 
Deputada LENIR RODRIGUES SANTOS, para viajar com destino a 
Cuiabá-MT, no dia 23.11.2016, retornando no dia 25.11.2016.

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 24 de Novembro de 2016 

FRANCISCO ARNAUD DE SOUSA
Superintendente Geral

dos presos que receberem benefícios, na tentativa de evitar o cometimento 
de novos crimes. 

O deputado Jorge Everton informou que o objetivo da reunião 
não era cobrar nenhuma medida da DPE, mas sim de colocar a Assembleia 
Legislativa à disposição para colaborar com suas atividades no que for 
possível. Aproveitou para parabenizar o trabalho da defensoria, que tem 
uma atuação sempre voltada para a realização do bem social.

Os membros da DPE se manifestaram agradecendo a visita dos 
deputados e concordando com a realização do mutirão proposto, afirmando 
que já iam dar início aos trabalhos de organização de um. Na oportunidade, 
informaram as dificuldades da defensoria no estado, sendo uma dessas 
dificuldades o curto orçamento que possuem. Todavia, mesmo com todas 
as dificuldades, os defensores sempre tentam manter um bom trabalho, 
cumprindo com suas funções com excelência.

Por fim, os deputados agradeceram a recepção e, na 
oportunidade, informaram que este período do ano é o período onde se 
discute o orçamento na Assembleia, e que seria produtivo que os defensores 
se mobilizassem e comparecessem nesta Casa para tentarem viabilizar uma 
maior verba para a DPE no próximo ano. 

Boa Vista, 21 de novembro de 2016.
Dr. Eduardo Picão Gonçalves 

CONSULTOR JURÍDICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE 
RORAIMA

Dep. Lenir Rodrigues
PRESIDENTE DA CPI DO SISTEMA PRISIONAL

Dep. Jorge Everton
RELATOR DA CPI DO SISTEMA PRISIONAL
 

RELATÓRIO DA REUNIÃO OCORRIDA NO MPE-RR PARA 
TRATAR SOBRE A CPI DO SISTEMA PRISIONAL

Aos oito dias do mês de novembro do corrente ano ocorreu 
uma reunião na sede do Ministério Público do Estado de Roraima – MPE-
RR, para tratar sobre a CPI do sistema prisional. A reunião, previamente 
agendada, teve início às 11h da manhã. Estavam presentes os deputados Jorge 
Everton, Lenir Rodrigues e Flamarion Portela, que foram recepcionados pela 
Procuradora-Geral de Justiça, Dra. Elba Christine Amarante de Moraes e pelo 
Promotor de Justiça, Dr. Carlos Paixão de Oliveira. 

Inicialmente a deputada Lenir Rodrigues, falando em nome da 
Comissão, explicou os objetivos da CPI, informando que mesmo antes da 
confecção do relatório final, os membros da Comissão já estão procurando 
identificar problemas e apontar medidas que visem soluções. Falou sobre os 
principais problemas que já foram identificados até o momento, sendo um 
deles a superlotação das unidades prisionais. 

Como uma mínima medida paliativa que já pode ser adotada, 
a CPI propõe a realização de um mutirão no sistema prisional, que 
deve ocorrer em parceria com a DPE, MPE e TJ, pedindo, para tanto, a 
colaboração do Ministério Público nesse sentido. O mutirão é importante 
para identificar os presos que já possuem algum benefício, identificando 
também aqueles que já possuem o direito à soltura. Com isso, poderá 
ocorrer a diminuição do número de detentos, o que é positivo, pois também 
torna o sistema penitenciário mais fácil de ser controlado pelas autoridades.

O Promotor Carlos Paixão concorda com a realização do 
mutirão, apesar de informar que tem a convicção que poucos detentos 
possuem direito a algum benefício, pois muitos deles possuem faltas 
registradas em suas fichas criminais. Aduz, ainda, que uma medida urgente 
que deve ser adotada é a construção de um novo presídio, pois os atuais 
se mostram insuficientes para atender o crescente aumento de presos do 
estado. 

A Procuradora-Geral de Justiça, Dra. Elba Amarante, vê com 
bons olhos o trabalho da CPI, pois o sistema prisional está passando por 
momentos de extrema dificuldade e que algo precisa ser feito para que se 
devolva a sensação de segurança ao cidadão roraimense. Manifesta apoio 
ao mutirão, alegando que irá mobilizar o MPE-RR nesse sentido. 

A reunião findou com o agradecimento por parte dos deputados 
pela atenção dispensada pelos membros do MPERR, bem como com 
a promessa de mútua colaboração no sentido de identificar e resolver as 
problemáticas que afetam os presídios do estado e tanto trazem insegurança 
para a sociedade. 

Boa Vista, 21 de novembro de 2016.
Dr. Eduardo Picão Gonçalves 

CONSULTOR JURÍDICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE 
RORAIMA

Dep. Lenir Rodrigues
PRESIDENTE DA CPI DO SISTEMA PRISIONAL

Dep. Jorge Everton                                               Dep. Flamarion Portela
      RELATOR                                                               MEMBRO
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