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ATOS LEGISLATIVOS
DECRETO LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N° 029/16.
Suspende a execução dos artigos 32 
a 36 da Lei Complementar  n° 227, 
que  dispõe sobre a Organização 
do Quadro de Pessoal e o Plano 
de Carreira dos Servidores do 
Poder Judiciário do Estado de  
Roraima;  revogando as disposições 
em contrário contidas nas Leis 
Complementares Estaduais n°s 142, 
de 29 de dezembro de 2008; 148, de 
15 de julho de 2009; 152, de 30 de 
novembro de 2009; 159, de 14 de 
abril de 2010; 168, de 13 de outubro 
de 2010; 175, de 26 de janeiro de 
2011; 176, de 5 de maio de 2011;  178 
de 18 de maio de 2011; 189, de 2 de 
dezembro de 2011; 195, de 22 de 
março 2012; 204, de janeiro de 2013; 
210, de 29 de maio de 2013; 215, 
de julho de 2013; e a Lei Estadual 
n° 588, de 18 de abril de 2007, e dá 
outras providências. 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais, faz saber 
que o Plenário aprovou e ela promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1° Nos termos do inciso XX do art. 33 da Constituição do 
Estado, ficam suspensos os efeitos das disposições normativas constantes 
dos artigos 32 a 36 da Lei Complementar n° 227, que dispõe sobre a 
Organização do Quadro de Pessoal e o Plano de Carreira dos Servidores 
do Poder Judiciário do Estado de Roraima; revogando as disposições em 
contrário contidas nas Leis Complementares Estaduais nos 142, de 29 de 
dezembro de 2008; 148, de 15 de julho de 2009; 152, de 30 de novembro 
de 2009; 159, de 14 de abril de 2010; 168, de 13 de outubro de 2010; 175, 
de 26 de janeiro de 2011; 176, de 5 de maio de 2011; 178 de 18 de maio 
de 2011; 189, de 2 dc dezembro de 2011; 195, de 22 de março 2012; 204, 
de janeiro de 2013; 210, de 29 dc maio de 2013; 215, de julho de 2013; e a 
Lei Estadual n° 588, de  18 de abril de 2007, e dá outras providências, em 
face da  inconstitucionalidade declarada pelo Tribunal de Justiça de Roraima 
em sede de ADI n° 0000.15.00986-8 com córdão aprovado expedido na 
sessão do Pleno do dia 02 de dezembro de 2015.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio Antônio Martins, 06 de dezembro de 2016.

Deputado Estadual CORONEL CHAGAS
Presidente em Exercício da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

Deputado Estadual NALDO DA LOTERIA
1º Secretário

Deputado Estadual MARCELO CABRAL
2º Secretário

AUTÓGRAFOS - MOÇÕES

MOÇÃO DE PESAR N° 019/2016
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

RORAIMA faz saber que o Plenário aprovou e a Mesa Diretora torna 
pública: 

Moção de Pesar — A Assembleia Legislativa, nos termos 
do art. 205 do seu Regimento Interno, em nome de seus membros, 
vem, de público, apresentar sentimentos de pesar ao povo catarinense, 
especialmente da cidade de Chapecó, e a todos os admiradores da 
equipe de futebol Chapecoense, pelo acidente que vitimou a referida 
equipe, seus dirigentes, bem como jornalistas que estavam no mesmo 
voo, tragédia ocorrida nesta madrugada na nação colombiana. 

Desejamos que os mesmos sejam acolhidos pela providência 
divina, com muita luz e que os familiares sejam igualmente confortados.

Palácio Antônio Augusto Martins, 30 de novembro de 2016.
Deputado JÂNIO XINGÚ

Presidente em Exercício da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
Deputado CHICO MOZART

3º Vice-Presidente
Deputado NALDO DA LOTERIA

1º Secretário

REQUERIMENTOS

REQUERIMENTO Nº  091/2016
Excelentíssimo Senhor
Deputado CORONEL CHAGAS
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, em exercício

O Deputado que a este subscreve, de conformidade com o art. 192 c/c art. 
194, inciso XIII, todos do Regimento Interno, requer de Vossa Excelência 
a inclusão na Ordem do Dia 07/12/2016 do Projeto de Lei nº 089/16, que 
“dispõe sobre unificação das taxas e serviços do Departamento Estadual 
de Trânsito de Roraima — DETRAN/RR, constantes no item 3, do anexo 
único, da Lei n° 059, de 28 de dezembro de 1993, altera as Leis n° 795, 
de 30 de dezembro de 2010, lei n° 883, de 28 de dezembro de 2012, cria e 
reformula outras taxas e serviços no âmbito do Departamento Estadual de 
Trânsito de Roraima DETRAN/RR e dá outras providências”, de autoria do 
Poder Executivo.

Sala das Sessões, 07 de dezembro de 2016.
Francisco José Brito Bezerra

Deputado Estadual
Líder do Governo

REQUERIMENTO Nº 092/2016
A Sua Excelência o Senhor 
Deputado CORONEL CHAGAS 
Presidente em Exercício da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

Senhor Presidente,
Os Deputados que a este subscrevem, em conformidade com o 

art. 173, parágrafo único do Regimento Interno desta Casa de Leis, requerem 
de Vossa Excelência, após ouvir o Plenário, a reinserção do Projeto de Lei 
n° 145/16 na Ordem do Dia da Sessão Plenária a ser realizada em 8 de 
dezembro do corrente ano. 

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 2016.
Deputados

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA

ATA SEGUNDA MILÉSIMA QUINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA 
SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUINQUAGÉSIMO SEGUNDO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA.

Às nove horas do dia trinta de novembro de dois mil e dezesseis, 
no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
quingentésima quinquagésima sétima 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 Chico Mozart, declarou aberta a Sessão, solicitando 
ao Senhor Segundo-Secretário, Deputado Izaías Maia, 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. RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO: 
Mensagem Governamental nº 118, de 29/11/16, encaminhando para 
apreciação Projeto de Lei de crédito suplementar por excesso de 
arrecadação, em favor da Agência de Defesa Agropecuária do Estado de 
Roraima - ADERR, no valor global de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta 
mil reais); Mensagem Governamental nº 119, de 29/11/16, encaminhando 
para apreciação Projeto de Lei de crédito suplementar por transposição, em 
favor da Secretaria de Estado da Comunicação Social - SECOM, no valor 
global de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); Mensagem 
Governamental nº 120, de 29/11/16, encaminhando para apreciação Projeto 
de Lei de crédito suplementar por excesso de arrecadação, em favor do 
Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado de Roraima – 
FUNDEPRO, no valor global de R$ 146.900,00 (cento e quarenta e seis mil 
e novecentos reais); Mensagem Governamental nº 121, de 29/11/16, 
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$ 11.342.547,24 (onze milhões, trezentos e 
quarenta e dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro 
centavos); Ofício nº 3123/16, de 28 de novembro de 2016, do Secretário de 
Estado da Saúde, informando que, em virtude de compromissos previamente 
assumidos e inadiáveis dos titulares da pasta fora, do Estado, junto ao 
Ministério da Saúde, solicita o reagendamento da apresentação do relatório 
detalhado do segundo quadrimestre referente ao exercício de 2016. 
RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: Projeto de Lei s/nº, de 25/11/16, do 
Deputado Izaías Maia, que “dispõe sobre a política de desenvolvimento 
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rural de Roraima e dá outras providências”; Indicação s/nº, de 29/11/16, do 
Deputado Zé Galeto, solicitando ao Governo do Estado, manutenção da 
ponte de madeira sobre o Igarapé Areal, localizada na BR 210, Município 
de São Luiz do Anauá; Proposta de Moção de Pesar s/nº, de 29/11/16, do 
Deputado Jorge Everton, pelo falecimento do Tenente da Polícia Militar de 
Roraima Washington Luiz Brasil de Araújo, ocorrido em 28 de novembro 
do corrente ano; Requerimento s/nº, de 29/11/16, do Deputado Flamarion 
Portela – Presidente da Comissão Especial Interna criada através da 
Resolução nº 022/16 e alterada pela Resolução nº 029/2016, requerendo 
prorrogação de prazo, por igual período, para seu funcionamento; 
Requerimento s/nº, de 29/11/16, do Deputado Jânio Xingú – Presidente da 
Comissão Especial Externa criada nos termos da Resolução nº 045/2015, 
alterada pela Resolução nº 048/15, requerendo prorrogação de prazo, por 
igual período, para seu funcionamento; Memorando nº 072, de 22/11/16, do 
Deputado Evangelista Siqueira, justificando sua ausência nas Sessões 
Plenárias dos dias 16 e 17 de novembro do corrente ano; Memorando nº 
016, de 29/11/16, do Deputado Coronel Chagas, justificando sua ausência 
nas Sessões Plenárias no período de 29/11 a 01/12/16. GRANDE 
EXPEDIENTE: Não houve. 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 108/16, que “autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor da Secretaria 
Estadual de Educação e Desporto – SEED e do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB, Crédito Suplementar, no valor global de R$ 
22.372.065,50 (vinte e dois milhões, trezentos e setenta e dois mil, sessenta 
e cinco reais e cinquenta centavos) para reforço de dotações constantes da 
Lei Orçamentária vigente”, de autoria do Poder Executivo; Mensagem 
Governamental nº 117/16, de veta parcial ao Projeto de Lei Complementar 
nº 006/16, que “altera dispositivos da Lei Orgânica do Tribunal de Contas e 
dá outras providências”; Projeto de Decreto Legislativo nº 020/16, que 
“concede a Comenda Ordem do Mérito Legislativo na Categoria Grande 
Mérito ao Senhor Rodrigo Holanda Menezes Jucá e dá outras Providências”, 
de autoria do Deputado Masamy Eda; Projeto de Decreto Legislativo nº 
018/16, que “concede a Comenda Orgulho de Roraima ao atleta roraimense 
Tiago Maia Alencar e dá outras providências, de autoria do Deputado Jorge 
Everton, apensado ao Projeto de Decreto Legislativo nº 021/16, de autoria 
do Deputado Coronel Chagas”; Projeto de Decreto Legislativo nº 024/16, 
que “concede a Comenda Orgulho de Roraima à Instituição de Sociedade 
Civil que indica e dá outras providências”, de autoria da Deputada Lenir 
Rodrigues; Projeto de Decreto Legislativo nº 026/16, que “concede a 
Comenda Orgulho de Roraima às personalidades que indica e dá outras 
providências”, de autoria dos Deputados Jalser Renier e Coronel Chagas; 
Projeto de Decreto Legislativo nº 031/16, que “concede a Comenda 
Orgulho de Roraima ao Coronel de Cavalaria do Exército Luiz Henrique 
Gonçalves Valério e dá outras providências”, de autoria dos Deputados 
Marcelo Cabral e Jalser Renier; Requerimento nº 077/16, 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; Requerimento nº 087/16, que “requer prorrogação de prazo para 
funcionamento da Comissão Especial Interna criada para analisar e dar 
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 003/15”, de autoria do 
Deputado Soldado Sampaio; Requerimento nº 088, de 29/11/16, que 
“requer prorrogação de prazo, por igual período, da Comissão Especial 
Externa criada para analisar e emitir parecer à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 007/16”, de autoria de vários Deputados; Requerimento nº 
086/16, que “requer prorrogação de prazo, por igual período, da Comissão 
Especial Externa criada para análise e apuração de denúncias de supostas 
irregularidades nas contas do FUNDEB”, de autoria do Deputado Jânio 
Xingú; Proposta de Moção de Pesar nº 019/16, pelos falecimentos dos 
soldados PM Tadeu Martins Lima de Oliveira e Arnaldo Alves de Sena, 
ocorridos no presente mês nesta capital, de autoria do Deputado Coronel 
Chagas. Discussão e votação em primeiro turno: Projeto de Resolução 
Legislativa nº 015/16, que “altera dispositivos do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa, que tratam sobre a Corregedoria Parlamentar”, de 
autoria da Mesa Diretora. Em seguida, o Senhor Presidente suspendeu a 
Sessão pelo tempo regimental para que as Comissões Conjuntas pudessem 
analisar e emitir parecer ao Projeto de Lei nº 108/16. Após o tempo 
estipulado, o Senhor Presidente reabriu a Sessão, solicitando ao Senhor 
Primeiro-Secretário que procedesse à leitura do Requerimento nº 077/16. 
Colocado em discussão e votação simbólica, o Requerimento foi aprovado 
por unanimidade. Continuando, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Primeiro-Secretário que procedesse à leitura do Requerimento nº 087/16. 
Colocado em discussão e votação simbólica, o Requerimento foi aprovado 

por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Primeiro-Secretário que procedesse à leitura do Requerimento nº 088/16. 
Colocado em discussão e votação simbólica, o Requerimento foi aprovado 
por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Primeiro-Secretário que procedesse à leitura do Requerimento nº 086/16. 
Colocado em discussão e votação simbólica, o Requerimento foi aprovado 
por unanimidade. Dando continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao 
Senhor Primeiro-Secretário que procedesse à leitura do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 020/16, bem como o parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação Final. Colocado em discussão e votação, a matéria foi 
aprovada por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao 
Senhor Primeiro-Secretário que procedesse à leitura do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 018/16, bem como o parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação Final. Colocado em discussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Primeiro-Secretário que procedesse à leitura do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 024/16, bem como o parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação Final. Colocado em discussão e votação, a matéria foi 
aprovada por unanimidade. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Primeiro-Secretário que procedesse à leitura do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 026/16, bem como o parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação Final. Colocado em discussão e votação, o Projeto foi 
aprovado por unanimidade. Continuando, o Senhor Presidente solicitou ao 
Senhor Primeiro-Secretário que procedesse à leitura do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 031/16, bem como o parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação Final. Colocado em discussão e votação, a matéria foi 
aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao 
Senhor Primeiro-Secretário que procedesse à leitura da Proposta de Moção 
de Pesar nº 019/16. Colocada em discussão e votação, a matéria foi 
aprovada por unanimidade. Após, o Senhor Presidente informou que o 
Projeto de Lei nº 108/16 foi rejeitado na Comissão Conjuntas e as demais 
matérias transferidas para a próxima Sessão. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
O Senhor Deputado Marcelo Cabral convidou os membros da Comissão 
de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle para reunião 
após a Sessão. O Senhor Deputado Joaquim Ruiz reforçou o convite aos 
Senhores Deputados e servidores da Casa para reunião com os membros da 
Diretoria da GEAP na próxima quinta-feira, às 16h, no Plenarinho. A 
Senhora Deputada Lenir Rodrigues informou o recebimento do Ofício nº 
3123/16, do Secretário de Estado da Saúde, solicitando o reagendamento da 
reunião que havia marcada para esta quarta-feira, para a apresentação do 
relatório detalhado do 2º quadrimestre/2016 da SESAU, para uma data 
oportuna a partir do dia sete de dezembro. Os Senhores Deputados Naldo 
da Loteria e Jalser Renier parabenizaram o Senador Romero Jucá pela 
passagem do seu aniversário. E, não havendo mais nada a tratar, o Senhor 
Presidente encerrou a Sessão e convocou outra para o dia 1º de dezembro, 
à hora regimental. Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Angela A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Mozart, 
Evangelista Siqueira, Flamarion Portela, George Melo, Izaías Maia, 
Jalser Renier, Jânio Xingú, 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 2550ª SESSÃO, EM 09 DE NOVEMBRO DE 2016.
52º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

= ORDINÁRIA=
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS

(Em exercício)
 Às nove horas do dia nove de novembro de dois mil e 

dezesseis, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
quingentésima quinquagésima 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.

 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário, Deputado Marcelo 
Cabral, proceder à leitura da Ata da Sessão anterior.

 O Senhor Segundo-Secretário Marcelo Cabral – 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 
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que temos para discussão e votação, em turno único, o Projeto de Lei nº 
115/16, que “autoriza o Poder Executivo a abrir ao orçamento fiscal do 
Estado, em favor da empresa de Rádio e Televisão Difusora de Roraima - 
Radiororaima, crédito suplementar no valor global de R$ 32.844,08(trinta e 
dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oito centavos) para reforço 
de dotações constante da lei orçamentária vigente”, de autoria do Poder 
Executivo; Discussão e votação, em segundo turno, o Projeto de Lei 
Complementar nº 003/16, que “altera a Lei Complementar Estadual nº 
227, de 4 de agosto de 2014, que dispõe sobre a organização do quadro de 
pessoal e o plano de carreira dos servidores do Poder Judiciário do Estado 
de Roraima, e dá outras providências, de iniciativa do Tribunal de Justiça”.

 Quero solicitar da Superintendência Administrativa que coloque, 
no âmbito das Comissões em Conjunto, matéria de interesse dos Agentes 
Penitenciários de Roraima. Como o Deputado Izaías bem frisou, o sistema 
prisional passa por momentos difíceis, por uma série de questões, entre 
eles a infraestrutura, mas, principalmente, a defasagem em seu efetivo. E o 
Governo do Estado mandou para esta Casa o 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 Secretária de Estado da Justiça e Cidadania do Estado de Roraima – 
SEJUC, que tem por objetivo instituir o serviço voluntário, que nada mais 
é que o pagamento de hora extra, para que o servidor agente penitenciário, 
estando de folga, querendo, possa colocar seu nome nas escalas de serviços 
e o estado possa legalmente remunerá-lo por esse serviço extra. Então, 
solicito que na reunião das Comissões em Conjunto, no momento em 
que suspendermos a Sessão, seja deliberado também sobre esta matéria, 
porque nós, assim fazendo, contribuiremos para que tenhamos mais agentes 
penitenciários nas escalas de serviço que ajudarão a controlar o sistema 
prisional.

 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, por mais que tenha vinte Deputados presentes no 
painel, a base do governo se retirou do Plenário, portanto, nós não temos 
quantidade suficiente de parlamentares para aprovar uma matéria importante 
como essa. Se colocarmos esse projeto na Ordem do Dia, os agentes 
penitenciários podem ser prejudicados. A base do governo se retirou daqui. 
Todos os parlamentares ligados ao governo se retiraram. Se nós formos 
colocar o projeto de vocês não tendo quórum, vocês serão prejudicados. 
A gente precisa ter quórum para a votação. Vocês podem até pensar que 
eu seja contra o projeto, não sou contra, mas a gente tem que ver como 
funciona o Regimento aqui da Casa, senhor Presidente. Se a gente abrir 
a Sessão da Comissão Conjunta e colocar para votar não tendo quórum, o 
projeto será prejudicado, porque toda a base do governo se retirou.

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Trata-se de uma 
Questão de Ordem importante do Deputado Joaquim Ruiz. Essa uma 
maneira de obstruir as votações, mas esta matéria é de interesse do próprio 
Poder Executivo e do Poder Judiciário. Vou suspender a Sessão e desde já 
convoco todos os Deputados que se encontram na Casa para que atendam 
a convocação do Presidente das Comissões em Conjunto, deputado George 
Melo.

 Esta suspensa a Sessão pelo tempo necessário para que as 
Comissões em Conjunto deliberem sobre as matérias constantes da Ordem 
do Dia.

 Suspensa a Sessão.
 Reaberta a Sessão.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz pede Questão de Ordem – 

Senhor Presidente, gostaria que Vossa Excelência verificasse que no painel 
consta a presença de 20 deputados, mas os mesmos não se encontram no 
Plenário.

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Tendo em vista não 
ter quórum para deliberação, no âmbito das Comissões em Conjunto, 
sendo que matérias da Ordem do Dia dependem dessas deliberações nas 
Comissões, transfiro a Ordem do Dia para amanhã, dia 10, quinta-feira, no 
horário regimental.

 Passaremos para o Expediente de Explicações Pessoais.
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Senhor Presidente, 

gostaria de manifestar minha indignação, pois apesar de ser regimental, é 
lamentável que com tanto assunto para ser discutido na Assembleia, tenha 
gente ter que encerrar a Sessão sem discussão e sem votação, porque a 
base do Governo se retirou. Fica difícil mostrar o compromisso para 
a nossa sociedade. Nós estamos aqui para discutir matérias de interesse 
do estado no momento em que Roraima passa por dificuldades, o Brasil 
passa por dificuldades e o parlamento tem que dar o exemplo trabalhando. 
Então, gostaria de registrar minha indignação com relação à ausência dos 
deputados da base do Governo.

 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Senhor Presidente, 
também me filio ao pensamento do deputado Jorge Everton, pois nós que 

Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 

Presidente, o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS:
 Projeto de Lei s/nº, de 04/11/16, do Deputado Mecias de Jesus, 

que “Estabelece normas para prestação de serviços de segurança eletrônica 
por empresas particulares”.

 Projeto de Decreto Legislativo s/nº, de 13/10/16, do Deputado 
Gabriel Picanço, que “Declara de Utilidade Pública o Centro de Serviço de 
Assistência Social Maria Fernandes, e dá outras providências”.  
Indicação s/nº, de 08/11/16, do Deputado Evangelista Siqueira, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação/pavimentação da 
BR 432, Trecho Sacolejo à Sede do Município do Cantá-RR.

 Memorando nº 61, de 08/11/16, do Deputado Valdenir Ferreira, 
justificando sua ausência na sessão plenária do dia 03 de Novembro do 
corrente ano.

 DIVERSOS:
 Ofício nº 2907, de 04/11/16, da Secretaria de Estado da Saúde 

– SESAU, encaminhando mídia digital contendo relatório detalhando do 2º 
quadrimestre, referente ao exercício 2016.

 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Deputado Coronel Chagas – Solicito ao 

Senhor Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos 
para o Grande Expediente.

 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, temos um orador inscrito para o Grande Expediente, o senhor 
Deputado Izaías Maia.

 O Senhor Deputado Izaías Maia – Senhor Presidente, senhoras 
e senhores deputados, público em geral, bom- dia. Quatro presos fogem 
da PA usando escadas improvisadas, isso depois da morte de dez. Na 
madrugada desta terça-feira, dia 08, quatro detentos conseguiram fugir da 
PAMC utilizando escadas improvisadas com madeira adquirida em uma 
das construções da unidade prisional. Isso sempre acontece e todo mundo 
sabe que é esse o material que eles utilizam. Há alguns dias, uma revista 
dentro do presídio revelou que os detentos planejavam uma fuga em massa, 
uma vez que muitas escadas estavam sendo improvisadas para que eles 
pudessem pular os muros da PA. De acordo com a Secretaria de Justiça e 
Cidadania, SEJUC, após tomar conhecimento da fuga, equipes do Grupo de 
Intervenção Tática e do Batalhão de Operações Policiais Especiais foram 
acionadas para iniciarem as buscas. A divisão de inteligência e captura 
integrou-se a equipe de buscas. Segundo a SEJUC, a direção da unidade 
começou uma contagem para identificar os evadidos. A lista com os nomes 
será divulgada logo após a conclusão da atividade. Segundo informações, 
até o fim da tarde de ontem nenhum dos fugitivos havia sido recapturado. 
Continua tudo do mesmo jeito no sistema prisional, não mudou uma 
vírgula. O Promotor Carlos Paixão disse que para começar a melhorar o 
sistema prisional tem que começar pela implosão da PA, porque ali não 
se recupera ninguém, nem há segurança para presidiário e muito menos 
para dar segurança para quem trabalha. Tivemos o exemplo aí de dez 
mortes, tragédia que transformou mais uma vez o estado de Roraima em 
matéria nacional e internacional e continua tudo do mesmo jeito. Temos a 
CPI do sistema prisional e aproveito para pedir que, dentro do possível, os 
membros da CPI ajam com um pouco mais de rapidez, porque acredito que 
é só uma questão de tempo para ter outra tragédia como a que aconteceu 
há poucos dias, onde dez detentos foram assassinados. As pessoas podem 
até dizer que, porque são bandidos não tem problema, mas são bandidos 
que também têm seus direitos perante a lei. E a partir do momento em que 
você está dentro de uma penitenciária, a responsabilidade é da autoridade 
que comanda o sistema prisional, porque esses elementos passam a ser 
custodiados do estado. Então, as autoridades têm que agir com a maior 
rapidez, têm que agir imediatamente, porque é muita conversa, muito 
lero-lero que não vai resolver nada, e papel também não vai resolver nada. 
Temos que partir para a ação, antes que mais pessoas sejam assassinadas 
dentro do sistema prisional. Antigamente era só o problema dos detentos 
reclamando, mas agora, nota-se que os carcereiros, os policiais da PM que 
prestam serviço ali não têm a mínima segurança. E outras tragédias vão 
acontecer, é somente uma questão de tempo. É por isso que a gente pede 
que ajam com um pouco de rapidez em todas as ações voltadas para 
a melhoria do sistema prisional. Queria aproveitar o momento para 
comunicar oficialmente ao Líder do G14 e também ao Presidente da 
Assembleia que, a partir deste momento, o deputado Izaías Maia não faz 
mais parte do Grupo G14. Obrigado.

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Está encerrado 
o Grande Expediente. Passaremos para a Ordem do Dia. Nós temos 
matérias na Ordem do Dia para deliberação que dependem de análise 
nas Comissões em Conjunto. Então, informo aos senhores Deputados 



5BOA VISTA , 09 DE DEZEMBRO DE 2016 DIÁRIO DA ALE/RR ED. Nº 2418

estamos à frente da CPI do sistema prisional, estamos vendo o sofrimento 
dos agentes penitenciários e acreditamos que as pessoas, os cidadãos do 
nosso estado merecem respeito. Então, fico muito triste e saio hoje da 
Assembleia com uma sensação de muita tristeza e lamentação.

 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Senhor Presidente, na 
pauta da Ordem do Dia há recurso para ser votado, suplementação para a 
secretaria de saúde e para o corpo de bombeiros, órgãos vitais para o pleno 
funcionamento do nosso estado. Temos o problema da segurança que toda 
sessão é colocado aqui pelo deputado Izaías e por outros parlamentares, 
sobre a situação da segurança pública, pois eles estão aqui reivindicando os 
seus direitos e é justo e o que acontece aqui é isso, não há quórum, senhor 
presidente. Portanto, quero registrar meu protesto, pois, temos pautas 
importantes para votarmos em benefício da saúde, da segurança e da justiça 
do nosso estado e não há quórum, senhor presidente.

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Nós sabemos que 
se trata, na verdade, de uma manobra para tentar enfraquecer o Poder 
Legislativo, em razão da situação jurídica por que passa o nosso presidente. 
Nosso presidente, é de conhecimento da sociedade, está cumprindo uma 
sentença penal condenatória, mas em regime semi-aberto, o processo não 
está transitado em julgado. É um momento novo em razão de um novo 
posicionamento do STF, onde pessoas que têm condenação de algum 
colegiado devem iniciar o cumprimento da pena, entretanto, por não ser 
transitado em julgado, não há o que se falar em penas acessórias e ainda está 
passível de recursos que estão tramitando nos tribunais. Então, a base do 
governo está tentando usar isso para impedir a tramitação das proposições 
que são de interesse da sociedade roraimense, coisa que não podemos 
compartilhar. Tenho a plena convicção de que na Sessão Plenária de amanhã 
nós deveremos retomar as votações e o grupo que tem compromisso com 
os projetos que visam o interesse coletivo e o bem comum da sociedade 
roraimense, os deputados que têm esse compromisso estarão presentes 
para votar aquelas matérias que visam a garantir os recursos necessários de 
abertura de crédito para órgãos do governo e também para outros poderes. 
Neste sentido, antes de encerrar esta Sessão, solicito que a taquigrafia 
registre os deputados que estão presentes em Plenário, para que outras 
providências administrativas sejam tomadas.

 O Senhor Deputado Izaías Maia – Senhor Presidente, só 
aproveitando seu pronunciamento, gostaria de dizer que o TRE manteve 
por quatro a três o mandato do Presidente desta Casa, Jalser Renier, que 
continua sendo deputado, respondendo ao seu processo, cumprindo sua 
pena, mas continua seu mandato até o fim.

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo mais 
nenhum deputado que queira fazer uso do Expediente de Explicações 
Pessoais e, não havendo mais nada a tratar, encerro a presente Sessão, 
convocando outra para o dia 10 de novembro, à hora regimental. Deputados 
presentes durante a Ordem do Dia: Coronel Chagas, Chico Mozart, 
George Melo, Izaías Maia, Joaquim Ruiz, Jorge Everton, Lenir 
Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy Eda, Naldo da Loteria e Odilon 
Filho.

 Registraram a presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Brito Bezerra, Chico Mozart, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, 
Evangelista Siqueira, Flamarion Portela, Gabriel Picanço, George 
Melo, 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

ATA DA 2551ª SESSÃO, EM 10 DE NOVEMBRO DE 2016.
52º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

= ORDINÁRIA=
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS

(Em exercício)
 Às nove horas do dia dez de novembro de dois mil e dezesseis, no 

Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima quingentésima 
quinquagésima primeira 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.

 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário, Deputado Chico 
Mozart, proceder 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 Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte:

 RECEBIDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
 Ofício nº 0056614, de 09/11/16, do Presidente do TJRR, 

apresentando proposta de alteração no Projeto de Lei Orçamentária Anual 
para 2017.

 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS:
 Indicação s/nº, de 04/11/16, do Deputado Masamy Eda, 

encaminhando ao Governo do Estado, para reforma da Escola Estadual José 
de Alencar, localizada no Município de Rorainópolis-RR.

 Indicação s/nº, de 07/11/16, do Deputado Marcelo Cabral, 
encaminhando ao Governo do Estado, para asfaltamento de 01 KM na Vila 
Brasil – Município de Amajarí-RR.

 Indicação s/nº, de 07/11/16, do Deputado Marcelo Cabral, 
encaminhando ao Governo do Estado, para construção de 05 KM de Vicinal 
– Município de Amajarí-RR.

 Indicação s/nº, de 07/11/16, do Deputado Marcelo Cabral, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de 05 KM da 
Vicinal Ponta da Serra – Município de Amajarí-RR.

 Indicação s/nº, de 07/11/16, do Deputado Marcelo Cabral, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de 05 KM da 
Vicinal Juraci – Município de Amajarí-RR.

 Indicação s/nº, de 07/11/16, do Deputado Marcelo Cabral, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de 07 KM da 
Vicinal do Mutamba – Município de Amajarí-RR.

 Indicação s/nº, de 07/11/16, do Deputado Marcelo Cabral, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de 10 KM da 
Vicinal do Araça – Município de Amajarí-RR.

 Indicação s/nº, de 07/11/16, do Deputado Marcelo Cabral, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de 13 KM da 
Vicinal Tronco – Município de Amajarí-RR.

 Indicação s/nº, de 07/11/16, do Deputado Marcelo Cabral, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de 14 KM da 
Vicinal Ametista – Município de Amajarí-RR.

 Indicação s/nº, de 07/11/16, do Deputado Marcelo Cabral, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de 15 KM da 
Vicinal Uricuri – Município de Amajarí-RR. Indicação s/nº, de 07/11/16, 
do Deputado Marcelo Cabral, encaminhando ao Governo do Estado, para 
recuperação de 17 KM da Vicinal do Guariba– Município de Amajarí-RR.

 Indicação s/nº, de 07/11/16, do Deputado Marcelo Cabral, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de 18 KM da 
Vicinal 01 – Município de Amajarí-RR.

 Indicação s/nº, de 07/11/16, do Deputado Marcelo Cabral, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de 22 KM da 
Vicinal Bom Jesus – Município de Amajarí-RR.

 Indicação s/nº, de 07/11/16, do Deputado Marcelo Cabral, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de 28 KM da 
Vicinal Bom Jesus – Município de Amajarí-RR.

 Indicação s/nº, de 07/11/16, do Deputado Marcelo Cabral, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de 45 KM da 
Vicinal do Ouro – Município de Amajarí-RR.

 Indicação s/nº, de 07/11/16, do Deputado Marcelo Cabral, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de 60 KM da 
Vicinal Projeto Amajarí – Município de Amajarí-RR.

 Indicação s/nº, de 07/11/16, do Deputado Marcelo Cabral, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de 63 KM da RR 
342 – Município de Amajarí-RR.

 Indicação s/nº, de 07/11/16, do Deputado Marcelo Cabral, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de 84 KM da 
Vicinal Ereu – Município de Amajarí-RR.

 Indicação s/nº de 07/11/16, do Deputado Marcelo Cabral, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de pontes na 
Vicinal Ereu – Município de Amajarí-RR.

 Indicação s/nº, de 07/11/16, do Deputado Marcelo Cabral, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de pontes na 
Vicinal Ametista – Município de Amajarí-RR.

 Indicação s/nº, de 07/11/16, do Deputado Marcelo Cabral, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de ponte na Vicinal 
Vila Nova– Município de Amajarí-RR.

 Indicação s/nº, de 07/11/16, do Deputado Marcelo Cabral, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de ponte na Vicinal 
Bom Jesus – Município de Amajarí-RR.

 Indicação s/nº, de 07/11/16, do Deputado Marcelo Cabral, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de ponte na Vicinal 
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falha a memória, trezentos e poucos, eu li tudo, era para a compra de peças 
e equipamentos para recuperar os motores sucateados que funcionam 
queimando óleo diesel. Então, votei, Deputado Izaías votou contra, esse é o 
processo democrático do regime que vivemos em nosso país, mas eu votei 
consciente porque o dinheiro, os recursos eram específicos para comprar 
diesel para que os irmãos índios, que já estão sem energia, consigam 
melhorar a sua condição de vida tendo energia em várias comunidade 
indígena do nosso Estado. E, por que eu estou citando, deputado Izaías, 
o problema das comunidades indígenas? Porque aqui no nosso Estado, 
a imprensa divulgou que os povos Pirititis, Deputado Gabriel, Vossa 
Excelência que esteve lá e que é da Comissão de Agricultura, diz que é 
um povo que foi descoberto recentemente. Eu passei, Deputados, dois 
dias pesquisando. Quando eu era superintendente desta Casa, eu já tinha 
feito um trabalho sobre o povo Pirititi, sobre a denúncia feita contra o José 
Porfílio que administra o projeto Waimiri/Atroari, para que Ministério 
Público Federal do Amazonas entrasse com uma ação. Todo o trabalho 
do Ministério Público Federal do Amazonas foi em cima de um relatório 
do Porfílio que valeu para que o Ministério Público Federal do Amazonas 
entrasse com uma ação na justiça federal do Amazonas. Por que todas as 
ações contra o nosso estado são feitas na justiça federal do Amazonas? 
Porque os juízes federais que estão exercendo o seu trabalho no Amazonas,  
sequer procuram informações dos juízes federais que estão trabalhando em 
Roraima para que deem uma decisão no Estado, até atrapalhando a vida 
das pessoas do Estado de Roraima. Infelizmente, a lei faculta esse tipo de 
ação. Se fosse, por exemplo, nos Estados Unidos, onde os estados têm suas 
leis independentes,  isso não ocorreria. Pois bem, prestem bem atenção, 
no Jornal do Brasil, domingo, 29/09/1991, vemos uma reportagem feita 
pelo jornalista Orlando Farias que veio do Rio de Janeiro para Manaus e 
foi fazer, junto às comunidades indígenas, com os antropólogos da FUNAI 
na época, essa reportagem. Eu vou ler simplesmente um pequeno trecho 
dessa reportagem de um jornal de credibilidade no nosso país: “Essa parte 
da reserva serve, também, de refúgio para um dos últimos povos indígenas 
sem contato com a sociedade, os Pirititis, que estão sendo exterminados 
pelos próprios Waimiris/Atroaris em enfrentamentos constantes em meados 
deste século”. Estou falando da época. Está aqui, estou entregando à Mesa 
para que sirva de documento e de prova para a Comissão de Agricultura 
que foi apurar quem são índios descobertos recentemente. Vejam bem, em 
meados do século passado, eles já estavam em guerras constantes com os 
Waimiris/Atroaris, e o que é que eles diziam nessa época? Que eles viviam 
lá na reserva dos Waimiris/Atroaris que estavam sendo demarcadas lá do 
outro lado do estado do Amazonas. É isso que diz essa matéria. Mas tem 
uma situação muito mais grave, Deputado Zé Galeto, e que descaracteriza 
a mentira, a farsa, montada pelos antropólogos da Funai. Eu não sou contra 
a demarcação de áreas indígenas. Eu sou contra as armações que são feitas 
pelos antropólogos da Funai, que defendem interesses internacionais e 
que ficaram na história do desenvolvimento do mundo. Para a maioria dos 
antropólogos brasileiros, a sobrevivência dos indígenas é só na demarcação 
das áreas indígenas. Aí você demarca a Raposa/Serra do Sol, os Waimiris/
Atroaris é a única etnia dos povos indígenas da Amazônia que não tem um 
índice de mortalidade infantil alto. Enquanto os nossos aqui, que foram 
demarcados, não têm médico, não têm remédio, não têm nada da saúde 
pública. Eles lá tem saúde própria, não pública. Eles contratam o sistema de 
saúde. Vão no Catrimani. O Deputado Odilon, que foi prefeito de Caracaraí, 
conhece a realidade. Deputado Odilon, aqueles índios do Catrimani andam 
mais de 22 quilômetros, às vezes, lá do sul andam 50 quilômetros atrás de 
remédios, ou em Caracaraí ou em Iracema. O que fazem com os índios 
com as demarcações é um crime. Vamos ver a realidade de Campos 
Novos, quantos índios vivem nessa vila perambulando pelas praças. É aqui 
pertinho! A estrada está toda asfaltada. Nós temos a oportunidade de ver 
como estão os índios que andaram dois mil quilômetros lá da Venezuela. 
Vossa Excelência, Deputado Zé Galeto, viu o depoimento. E junto comigo 
preparamos um relatório. Crianças de dois, três anos, morando ao relento, 
fazendo suas necessidades nas ruas de Pacaraima. Maior crime do que este! 
E as autoridades federais estão de costas para essa realidade que estamos 
vivendo.

 Vou dar outro exemplo muito grave. É uma parte do relatório 
da Comissão da Verdade, criado no Governo Lula, para reconhecer 
um erro praticado pela ditadura contra os brasileiros que defendiam um 
sistema, um regime diferente daqueles que os brasileiros viviam naquela 
época. O relatório em poder da Comissão Nacional da Verdade sustenta 
que os militares usaram contra os índios um aparato bélico, que incluía 
aviões, helicópteros, bombas, metralhadoras, entre outros equipamentos. 
A disseminação de doenças contraídas pelos índios a partir do contato com 
os brancos também causou a morte dos Waimiris que, segundo o relatório, 
cita o desaparecimento… O relatório da Comissão Nacional da Verdade, 
que esteve na área dos Wamiris/Atroaris. Está aqui uma parte do relatório. 

do Ereu – Município de Amajarí-RR.
 Indicação s/nº, de 07/11/16, do Deputado Marcelo Cabral, 

encaminhando ao Governo do Estado, para construção de Praça – 
Comunidade Três Corações – Município de Amajarí-RR.

 Indicação s/nº, de 07/11/16, do Deputado Marcelo Cabral, 
encaminhando ao Governo do Estado, para implantação de 10 KM de Rede 
Elétrica  – Município de Amajarí-RR.

 Indicação s/nº, de 07/11/16, do Deputado Marcelo Cabral, 
encaminhando ao Governo do Estado, para implantação de 14 KM de Rede 
Elétrica  – Município de Amajarí-RR.

 Indicação s/nº, de 07/11/2016, do Deputado Marcelo Cabral, 
encaminhando ao Governo do Estado, para implantação de Rede Elétrica – 
Município de Amajarí-RR.

 Requerimento de Pedido de Informação s/nº, de 09/11/16, do 
Deputado Marcelo Cabral, que “Dispõe sobre Pedido de Informação junto 
ao Diretor-Presidente da Companhia Energética de Roraima - CERR”.

 Ofício nº 001, de 09/11/16, do Deputado Flamarion Portela, 
informando sua ausência desta Casa Legislativa no período de 09 (a partir 
das 13:30h) a 14 de Novembro do corrente ano.

 Memorando nº 048, de 09/11/16, da Deputada Angela Águida 
Portella, informando sua ausência na sessão plenária do dia 09 de Novembro 
do corrente ano.

 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Deputado Coronel Chagas – Solicito ao 

Senhor Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos 
para o Grande Expediente.

 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, temos dois oradores inscritos para o Grande Expediente.

 O Senhor Deputado Izaías Maia – Bom dia Senhor Presidente, 
parlamentares aqui presentes e o povo em geral. “Autoriza o Poder 
executivo a abrir ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor da Companhia 
Energética de Roraima- CERR, crédito suplementar no valor global de 
R$8.958.261,10 (oito milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, duzentos 
e sessenta e um reais e dez centavos), para reforço de dotações constantes 
da Lei Orçamentária vigente”. Isso aqui foi aprovado nesta Assembleia. 
Folha de Boa Vista de hoje: “CERR acumula rombo milionário com obras 
inacabadas, diz Iglesias”. Iglesias, é o nome do Presidente da CERR. Quem 
quiser comprar o jornal Folha de Boa Vista vai ler o que diz o presidente 
da CERR. E a nossa Casa liberou. Estão aqui as informações. Votei contra 
essa liberação e só pedi uma coisa, que se liberarem os recursos, de oito 
milhões para o governo do Estado, fiscalizem, procurem saber onde está 
o dinheiro, porque aqui está toda a história do rombo de tudo o que está 
acontecendo na CERR, e quem fala isso não sou eu, mas é o Presidente 
da CERR, Augusto Iglesias: A Companhia economizaria dois milhões por 
mês se as usinas estivessem em funcionamento, matéria da Folha de Boa 
Vista. Então, quando eu informei que votaria contra, não é contra o interior 
do estado, mas contra os que administram os recursos que são do povo, 
e que recursos não chegam ao povo, foram liberados mais oito milhões 
de reais. Quer dizer, duas palavras que não se encaixam: liberação de oito 
milhões e rombo milionário na CERR. Era só um esclarecimento para os 
parlamentares e para a população aqui presente. Está aqui o pedido feito 
pelo Governo do Estado para o qual foram autorizados oito milhões. Eu 
queria só comunicar à Casa e ao povo aqui presente, que esse documento 
que eu encaminhei ao meu querido presidente do G14, George Melo, 
pedindo o meu afastamento do grupo G14, está oficializado, a minha 
decisão baseia-se só em uma coisa, chegou o momento que achei que eu 
deveria fazer parte do grupo do povo que me deu 3.427 votos sem eu gastar 
nenhum real e do grupo de Deus. Não faço parte de nenhum grupo, muito 
menos do governo. Vou continuar o meu trabalho aqui, no rádio e televisão 
da mesma forma. Quero dizer que, como homem, como parlamentar, como 
apresentador de televisão, eu não nasci para ninguém me dar ordem. Muito 
obrigado.

 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Senhor Presidente, 
senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores presentes em nossas 
galerias. Eu não pedi aparte do Deputado Izaías, porque eu iria falar logo 
a seguir, mas se o Presidente da CERR diz que há um rombo milionário, 
cabe a esta Casa, através da Comissão de Constituição e Justiça, pedir a 
documentação dessa denúncia que ele faz, para que a gente possa apurar, 
abrir uma CPI para que apuremos se foi cometido todo esse delito para que 
as pessoas sejam condenadas. Eu me predisponho, se Vossa Excelência for 
o primeiro, serei o segundo a assinar uma CPI para apurar as irregularidades 
apresentadas neste momento. Agora, o que foi apresentado aqui em relação 
aos oito milhões, deputado Izaías Maia, eu tive a preocupação de, antes 
de dar o meu voto pela aprovação, verificar que parte desses recursos 
era para compra de combustível para manter as comunidades indígenas, 
especificamente, para as comunidades indígenas. Um milhão, se não me 



7BOA VISTA , 09 DE DEZEMBRO DE 2016 DIÁRIO DA ALE/RR ED. Nº 2418

presentes, colocando a cara para votar aquilo que é de interesse do povo e 
não se curvar a um governo que está trabalhando contra o nosso povo. Me 
desculpem o desabafo, mas nós temos 22 milhões para aprovarmos aqui 
para a nossa educação que pede socorro. Temos um milhão quatrocentos 
e cinquenta para aprovarmos para a saúde enquanto ficam aqui com 
justificativa de que não vem para plenário, marcam presença, porque se não 
marcarem presença pegam falta e descontam do seu salário. E como é que 
ficam os servidores do nosso Estado? Como é que fica o pessoal da justiça? 
Os agentes penitenciários? Vamos acabar com essa brincadeira! Vamos ter 
coragem de vir para os debates. A corrente de vencer aqui eu bato palma 
e aprovo. Esse é o regime democrático. Esse é o regime do contraditório, 
mas, acima de tudo, vamos enfrentar os problemas do nosso Estado, e quem 
tem que decidir é aqui, não é lá do outro lado da praça não. Quem tem que 
decidir é o parlamento, porque estamos vivendo em um regime democrático 
e eu peço respeito aos parlamentares que marcaram suas presenças e não 
têm coragem de enfrentar o povo aqui pedindo socorro.

 Aparte concedido ao Senhor Deputado George Melo - 
Deputado, a sua fala é extremamente pertinente, e este governo não tem 
problema de dinheiro,  porque ele acabou de receber da repatriação, 
Deputado, 138 milhões, dinheiro esse que poderia atender aos professores, 
que poderia atender aos agentes carcerários, que poderia atender servidores 
do nosso Estado. Então, Vossa Excelência está coberto de razão quando fala 
isso. Nunca antes veio tanto dinheiro para o Estado de Roraima, tem aqui 
mais de de quatrocentos milhões de reais para votarmos, para este governo 
pegar o dinheiro e enganar os seus servidores, vocês estão certos de estarem 
hoje neste plenário cobrando, porque essa lei foi aprovada e ela tem que ser 
efetivada, os servidores não podem continuar sendo enganados por essa 
governadora, a cada dia, não para de vir dinheiro para este estado, e ela não 
sabe o que fazer com o dinheiro, ou melhor, sabe muito bem, que é enganar 
os servidores, isso ela sabe!

 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz continua – Deputado 
George, eu fui líder por dois meses do governo passado, quando percebi 
a forma que o governo passado fazia, eu não me omiti, cheguei com o 
governador e disse: “olhe, eu não aceito como o senhor está governando, 
estou entregando o meu cargo de líder e estou buscando defender os 
interesse daquilo que eu acho justo para o meu estado.” E larguei a liderança 
do governo e continuei deputado. Eu acho que a nossa função é debater o 
contraditório, buscar uma solução para os problemas mais emergentes para 
o nosso estado.

 Aparte concedido ao Deputado Marcelo Cabral – Bom dia a 
todos presentes. Ouvindo, atentamente, seu discurso, falando sobre dois 
pontos muito importantes para o nosso estado Um é a reserva indígena que 
querem fazer no nosso estado. Tem um decreto federal que fala que não 
se pode criar nenhuma reserva indígena no  Estado de Roraima. Isso foi 
aprovado no congresso, é lei federal! O que estão fazendo em Rorainópolis 
é um absurdo, ontem, tivemos uma reunião na comissão de terras, com a 
participação de dezenas de pais de famílias, esperando ajuda da assembleia, 
e a nós vamos ajudar onde for necessário, já pedi para pesquisarem onde está 
esse decreto para mostrar que Roraima já deu sua contribuição em reserva 
indígena, como falou o Presidente Chagas. Já demos a nossa contribuição, 
temos que construir um estado produtivo que dê oportunidade para quem 
quiser usar a terra para produzir alimentos. O outro tema, nós temos aqui 
o papel fundamental nesta Casa… tem a educação que está precisando 
de ajuda, eu peço apoio do G14, bem como desta Casa, nós temos 14 
deputados, vamos botar para votar, e nós aprovamos o que for preciso nesta 
Casa, nós temos a maioria dos deputados que têm compromisso com o povo 
deste estado. Quero, que o meu presidente, líder do G14, George Melo, faça 
o pedido da base do G14, que traga para cá os deputados para votarmos 
votarmos o que for preciso para ajudar o Estado de Roraima. Estamos 
juntos para ajudar. Muito obrigado!

 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz continua - Prestem bem 
atenção senhores aqui presentes, quero colocar outro assunto aqui. A rede 
globo, através do programa o Fantástico, está aqui atrás de parlamentares, 
pegando entrevista: o que acha ter um parlamentar presidente da casa 
presidiário? A decisão… eu gostaria que ele fosse buscar o início da 
decisão, eles têm que ter a coragem de enfrentar um ministro brasileiro. Eu 
gostaria que a globo fosse lá na fronteira do amazonas para ver a corrente 
que os índios levantam, impedindo a trafegabilidade, o direito de ir e vir 
é constitucional, nós não podemos depois das 18 horas sair daqui para 
o amazonas, se houver um acidente grave que precise se deslocar lá no 
Equador, Jundiá, o carro não pode passar para Manaus, ou para Presidente 
Figueiredo que tem estrutura melhor, eu queria que o fantástico fosse 
mostrar a realidade do sistema prisional do nosso estado, queria ver o 
fantástico ir ao hospital geral ver que está faltando gaze, atadura… ver os 
servidores fazendo feijoada  para terem os instrumentos mínimos é básicos 
para não verem uma vida perecer. Vejam bem o que a rede globo faz, fica 

O relatório cita o desaparecimento total de outro povo indígena que vivia 
na região, entre aspas está aqui os “Pirititis”. Então o que ocorre agora? 
A FUNAI fez uma consulta a Deus, e Deus mandou como mandou Adão 
e Eva, seis índios Pirititis vindos do céu e se estabeleceram lá na Vila do 
Equador para recriar um povo que, de acordo com a Comissão da Verdade, 
feita pelos mais ilustres brasileiros, entre eles mais de seis juristas de 
renome nacional e internacional, dizendo que o povo Pirititis foi extinto 
há mais de quinze anos. Então, esta situação que está entre a mentira e a 
verdade eu não posso me calar, por isso fiz essa pesquisa para entregar à 
Comissão de Agricultura para que faça parte do relatório deles mostrando a 
verdade.

 Aparte concedido ao Senhor Deputado Coronel Chagas 
– Deputado Joaquim Ruiz, estou aqui ouvindo com atenção o seu 
pronunciamento, em primeiro lugar quero parabenizá-lo por trazer esta 
matéria para o debate no âmbito da Assembleia Legislativa. Primeiro, 
porque traz a confirmação de um fato apurado e confirmado no âmbito da 
Comissão da Verdade no início da década de 90 que informa que essa etnia 
teria sido exterminada, massacrada e morta durante o período militar. E, 
agora, a FUNAI, baseada em algum laudo antropológico, apresenta essa etnia 
ressurgida, não sei com quantas famílias, a ensejar a necessidade de criação 
de mais uma terra indígena na região sul do estado. Ora, é de conhecimento 
de todos aqui no Estado que Roraima tem diversos obstáculos para o seu 
crescimento. Roraima é o estado que mais contribui para a questão indígena 
e para a questão ambiental. Porquanto, todos sabem que temos hoje 49% 
da área territorial do estado comprometidas com terras indígenas. É uma 
contribuição do povo de Roraima para a questão indígena. Não existe no 
País nenhum outro estado e talvez no mundo, nenhuma nação que tenha 
dado tanta área do seu território para constituição de terras indígenas para 
manter a cultura e as tradições dos povos indígenas. Entretanto, além dos 
49%, nós temos mais 38 ou 39% de nossa área territorial comprometidas 
com questões outras ambientais que são áreas de preservação permanente, 
reservas florestais, enfim, elevando o total da área territorial do estado de 
Roraima a 88% comprometidas com estas questões. Então, Roraima é o 
estado do País que mais contribui para a questão ambiental e para a questão 
indígena. E vamos continuar dando apoio a essas bandeiras que são tão 
caras para o nosso País e para o nosso planeta. No entanto, dos 12% que 
nos restam para destinar à produção, à geração de emprego e à geração 
de renda do nosso povo, ainda querem tirar mais um pouco para criar 
mais uma reserva para uma etnia que ao que, me parece, foi, segundo a 
Comissão da Verdade, extinta. Em 1991, a Comissão da Verdade publicou 
uma matéria no “Jornal do Brasil”. Então, nós precisamos estar atentos a 
isso, acredito que a Assembleia tem que acompanhar de perto isso, porque 
está se criando uma área indígena, se pretende criar, através de um decreto, 
de uma portaria da FUNAI, sem passar pelo Congresso mais uma terra 
indígena em uma área que tradicionalmente é ocupada por produtores rurais 
e que vai ensejar, assim como foi a Raposa/Serra do Sol, e a São Marcos, 
em despejo. Despejo de centenas de produtores rurais que não vão ter 
outra solução senão vir morar nas periferias de Rorainópolis ou da capital 
dependendo de bolsas e programas sociais dos governos federal, estadual 
e municipal. Então, precisamos estar atentos a isso e debater. Parabenizo 
Vossa Excelência pela coragem de trazer esse assunto, o Senhor conte com 
nós como parceiros para ampliar esse debate e discutir as razões, as causas 
e as provas que ensejaram essa portaria, visando a construção da nova terra 
indígena sem ouvir o Congresso Nacional, sem ouvir o povo de Roraima. 
Parabéns!

 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz continua – Obrigado, 
Deputado Chagas. Antes de passar a palavra aos Deputados George Melo 
e Marcelo Cabral, vou mudar um pouco o meu discurso, porque estou 
vendo aqui no Plenário, no auditório, várias reivindicações de servidores 
públicos do nosso estado, na área de educação. Eu quero explicar a todos os 
servidores que estão aí presentes, que a base do Governo está marcando a 
presença aqui no plenário, mas se retiram. Sabem por que eles se retiram?  
Eles alegam a sua retirada devido à situação do Deputado Jalser. Eles 
querem um pretexto para não vir votar matérias importantes, porque nós 
temos 22 milhões aqui para votarmos para a Secretaria de Educação do 
nosso Estado. Temos R$ 1.450.000,00 de recursos para votarmos para a 
Secretaria de Saúde do nosso estado. O deputado Jalser não está aqui, ele 
está afastado, pediu licença por quinze dias e se algo ocorrer, em dezembro 
teremos eleição nesta Casa e vai vencer aquele que tiver a melhor proposta 
para dois anos de mandato aqui na Casa, e ficam com esse discurso fajuto 
que não votam porque o Jalser tem que renunciar. Quem tem que decidir 
a vida do Jalser é a justiça. Quem tem que decidir a vida do povo de 
Roraima, somos nós qui. Vamos acabar com essa farsa. Tem Deputado que 
no mandato anterior defendia o povo e dizia que ele estava do lado do 
servidor porque ele representava os sindicatos de Roraima e, agora, para 
defender o Governo, fica acusando os outros parlamentares que estão aqui 
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verbal do Deputado Masamy Eda, dispenso a leitura do Projeto de Lei 133 
e Parecer, e solicito a leitura do voto.

 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o Voto.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão.
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Senhor Presidente, 

está virando brincadeira o que governo está fazendo, o governo não está 
investindo em educação, em saúde, mas vem solicitar dinheiro para Rádio 
Roraima. Pelo amor de Deus, olha as prioridades. Eu tenho dito que 
dinheiro tem, só não está tendo é boa vontade de resolver, a gente tem que 
priorizar recursos, que é saúde, educação, segurança pública. Eu adianto o 
meu voto que é contra, tem que respeitar a sociedade do nosso estado. Voto 
contra  esse projeto.

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Deputado, na verdade, 
o que está na discussão é o que abre orçamento, é do TJ, o da Rádio Roraima 
já foi deliberado.

 Em discussão o  Projeto de Lei 133. Não havendo nenhum 
Deputado que queira discutir, está em votação. A votação será nominal 
e eletrônica. Votando “sim” os Deputados aprovam o projeto, e votando 
“não” rejeitam a matéria.

 Solicito abertura do painel.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz pede Questão de Ordem - 

Senhor Presidente, isso não é mais recurso do governo para justiça, são 
recursos que eles arrecadam, através de taxas, multas, e que eles aplicam no 
fundo. Então, não há novas receitas para o Tribunal de Justiça.

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Dou por aprovado 
o  Projeto de Lei 133/16, com 13 votos “sim”, nenhum “não” e nenhuma 
abstenção, em turno único.

 Coloco em votação, em segundo turno, o Projeto de Lei 
Complementar nº 003/16. A votação será nominal e eletrônica. Informo aos 
Senhores Deputados que, conforme  artigo 188 do regimento interno, o 
Projeto de Lei Complementar será aprovado se obtiver o voto favorável da 
maioria absoluta dos membros desta Casa. Portanto, 13 votos favoráveis .

 O Senhor Deputado Odilon Filho – Senhor Presidente, este 
projeto trata de quê?

  O Senhor Presidente Coronel Chagas -  Projeto de Lei 
Complementar nº 03/16, que “altera a Lei Complementar Estadual nº 227, 
de 4 de agosto de 2014, que “dispõe sobre a Organização do Quadro de 
Pessoal e o Plano de Carreira dos Servidores do Poder Judiciário do Estado 
de Roraima, e dá outras providências”, de iniciativa do Tribunal de Justiça.

 Solicito abertura do painel para votação.
 Dou por aprovado, em segundo turno, Projeto de Lei 

Complementar nº 03/16, 13 votos ‘sim” e nenhum “não” e nenhuma 
abstenção.

 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do  
Projeto de Lei Complementar nº 08/16, bem como do parecer da Comissão.

 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido  Projeto 
de Lei Complementar nº 08/16, bem como do parecer.

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú – Senhor Presidente, o projeto 

de 10 mil horas extras para os agentes penitenciários, me causa um certo 
cuidado, a lei deixa brecha para o chefe escolher aquele agente que ele 
quiser, escolher pra receber esse benefício. Eu tinha até uma emenda para 
arrumar isso, corrigir essa falha. Mas entendendo a necessidade do sistema 
prisional que é muito grande nesse momento, voto sim, e peço aos meus pares 
para que vote, é um projeto relevante que vai dar o direito para os agentes 
penitenciários, no seu momento de folga, poderem estar contribuindo com 
o sistema prisional, ser remunerado por isso, também prova que o governo 
tem recurso como e quando quer, quando não quer não tem, a maior prova 
está aí com essas 10 horas extra, que louvo, acho importante, para o sistema 
prisional, mas o sistema prisional do Estado de Roraima está falido há muito 
tempo e não é só com essa medida que vai resolver o sistema prisional, precisa 
de muito mais, uma delas é realmente fazer um novo presídio, fazendo novas 
casas de detenção para que possa melhorar a questão do espaço físico, para 
que os presos possam cumprir as suas penas de forma que venha a atender a 
legislação vigente que não atende há muitos anos aqui no Estado de Roraima. 
Eu quero parabenizar a Governadora por isso, pela atitude de ter mandado, e 
dizer a ela que não só com isso vai resolver o problema do Sistema Prisional, 
ela precisa fazer concurso, precisa qualificar os agentes, mandar o PCCR 
dos agentes para cá para que eles possam, a partir do ano que vem,  contar, 
a ser promovido, realmente, porque é isso que vai motivar o trabalhador 
e o funcionário a prestar um bom serviço à sociedade com mais amor e 
compromisso. Obrigado.

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo mais 
nenhum deputado que deseje discutir a matéria, coloco-a em votação. A 
votação será nominal. Votando sim os senhores deputados aprovarão a 
matéria e, votando não, rejeitam-na. Será necessário, para a aprovação da 

aqui atrás dos deputados,  parece que já falaram com o Mecias e outros 
mais. “Por que o Senhor aceita deputado preso?” Tem que perguntar é do 
Ministro de como tem que ser cumprida a decisão, se amanhã ele tiver que 
ser afastado, vai ser afastado, se tiver que ser punido vai ser punido, ele já 
estar sendo punido pela justiça, mas a decisão é da justiça, deputado não 
está aqui para está punido parlamentar, e sim para defender os interesse 
de vocês, e votar as coisas de interesse do estado, quem tem que punir 
é a justiça, seja ela estadual ou federal. Semana passada, a justiça deu o 
mandato dele, o Tribunal Regional Eleitoral, deputado Xingú! Foi quatro 
a três. Ai o presidente da Casa vai chamar e dizer: “olha, o tribunal votou 
lá, mas aqui não tem justiça, nós vamos derrubar!” que poder você tem? 
Você não tem poder para derrubar ninguém aqui! Tem poder para legislar, 
e é isso que eu estou pedindo para o pessoal do governo que está nesta 
sala, para podermos votar matérias de interesse. Para haver quórum, nós 
precisamos ter 14 deputados, são 18 presentes, mas não tem 18 aqui. Eu 
gostaria encerrar, dizendo exatamente isso:  A globo vem aqui por interesse 
de algum grupo, mas não para ver a realidade que a sociedade vive neste 
momento.

 Aparte concedido ao Senhor Deputado Izaías Maia – A 
educação precisa de ajuda e recursos, e é preciso que esses recursos sejam 
fiscalizados, para onde estão ido esses recursos outra coisa, o parlamentar 
que não comparece às sessões nas terça-feira, quarta-feira e quinta-feira, 
que se afasta do plenário, vai embora, simplesmente está demonstrando o 
desrespeito com o povo que o elegeu. Muito obrigado!

 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz continua – Só para vocês 
terem uma noção, vão cair, agora, no final do mês, na conta do governo, 
cento e trinta e oito milhões, extras! Fora o FPE e ICMS. Desses cento 
e trinta e oito milhões, 25% são para a educação, e 12% para a saúde. O 
estado que tiver competência  para gerir esse recurso só não sai da crise, e 
não assumir o compromisso com vocês, se não quiser. Muito obrigado!

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Está encerrado o 
Grande Expediente. Passaremos para a Ordem do Dia. Temos matérias para 
deliberar, em turno único e segundo turno. Dentre essas matérias ainda há 
as que dependem de deliberação no âmbito das comissões em conjunto. 
Então, nós iremos suspender a sessão pelo tempo necessário para que as 
Comissões em conjunto deliberem sobre as matérias, abertura de crédito 
para a secretaria de saúde, secretaria de educação, dentre outras matérias, 
tem abertura de crédito para o estado, que visa atender principalmente  a 
secretaria de saúde, as unidades médica do estado.

 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz pede Questão de Ordem - 
Eu acabei de falar na tribuna, a gente vota nas comissões mas é preciso a 
verificação de quórum, por mais que tenham 18 e há quórum qualificado. A 
base do governo se retirou e está na sala vip e pode prejudicar uma votação 
de interesse do estado. Então, temos que ter cuidado, porque não temos 
quórum qualificado.

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Fica registrado a 
Questão de Ordem do Deputado Joaquim Ruiz.

 Suspendo a Sessão para que as Comissões em conjunto possam 
analisar e emitir parecer. Apelamos para base do governo comparecer ao 
Plenário e participe do debate para aprovação das matérias.

 Reaberta a Sessão.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Dou por reaberta a 

presente Sessão.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que faça verificação de 

quórum.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 

Presidente, há quórum regimental.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Havendo quórum 

regimental, passamos para Ordem do Dia.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 

Projeto de Lei  nº 115/16, bem como do parecer da Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o  

Projeto de Lei  nº 115/16, bem como do parecer.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas –  Em discussão. Não 

havendo nenhum Deputado que queira discutir, coloco-o em votação. A 
votação será nominal e eletrônica, votando “sim” os Senhores Deputados 
aprovam, e votando “não” rejeitam a matéria.

 Solicito abertura do painel eletrônico .
 Dou por aprovado o  Projeto de Lei nº 115/16, com 13 votos 

“sim”, nenhum “não” e nenhuma abstenção, em turno único.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura  

Projeto de Lei nº 133/16, bem como do parecer da Comissão.
 O Senhor Deputado Masamy Eda pede Questão de Ordem - 

Senhor Presidente, como é de conhecimento de todos Deputados, solicito 
dispensa da leitura do projeto.

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Acato o Requerimento 



9BOA VISTA , 09 DE DEZEMBRO DE 2016 DIÁRIO DA ALE/RR ED. Nº 2418

Então, hoje, mostramos compromisso com a saúde, educação, segurança. 
Todos estão de parabéns. Deputado Joaquim Ruiz, também o parabenizo 
hoje pela sua fala. Precisei ir ao meu gabinete receber uma comissão, mas 
estava ouvindo o áudio. Parabéns pela forma, pela postura esclarecedora 
que a sociedade precisa saber dos detalhes sobre o que acontece aqui no 
Estado. Então, eu só tenho a agradecer, Deputado Chagas, que está no 
exercício da Presidência, nós não paramos os trabalhos desta Casa por 
conta de obstrução nenhuma. Só queria revelar isso, é a minha satisfação 
do dia de hoje, que foi produtivo.

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Quero também me 
somar aos senhores deputados, no sentido de agradecer a todos desde o mais 
humilde servidor desta Casa a todos os Deputados que deram condições 
para que esta Sessão se realizasse. Importante destacar que matérias do 
mais alto interesse do povo de Roraima foram deliberadas hoje aqui, não 
só do Poder Executivo, como do Poder Judiciário, mas, infelizmente, nós 
tivemos a tentativa novamente da base do governo em obstruir a votação 
como o fizeram ontem. E o que é mais interessante ainda, é natural numa 
democracia, num parlamento em que a base constituída do governo que 
trabalha para votar matérias encaminhadas pelo Poder Executivo, mas o 
que estamos vendo, é justamente o contrário. É o bloco chamado de G14, 
que o governo sempre reclama, mais uma vez vem dar a demonstração 
do compromisso, em valorizar os projetos que visem verdadeiramente o 
interesse coletivo e o bem comum. Então, se não fosse pela presença dos 
senhores e senhoras hoje, dos Deputados que estiveram aqui presentes, 
nós não teríamos feito a votação. Sabemos que a tentativa da base do 
Governo é tentar obstruir para dizer que está tendo problemas de solução, 
de continuidade nas proposições que tramitam nesta Casa, mas os Senhores 
Deputados demonstraram que estão acima de qualquer bandeira, ou 
interesse político, está na causa maior que é o Estado de Roraima. Então, só 
tenho a agradecer a todos por compromisso e pela possibilidade de realizar 
as votações que são de interesse.

 Digo mais, dois projetos que nós queríamos votar hoje, só não 
votamos por absoluta falta de documentos que o Poder Executivo não 
encaminhou para esta Casa, apesar de solicitados, que trata da liberação 
de cinco milhões para a secretaria de saúde e cinco milhões para abertura 
de crédito para a secretaria de educação, e mais um outro projeto que 
trata da liberação de 22 milhões de reais para a secretaria de saúde que se 
encontram bloqueados pela justiça. E, em razão disso, nos termos da lei 
4320, não se pode fazer aberturas de crédito enquanto o recursos não estiver 
disponível. Tão somente em razão disso, pela questão do bloqueio judicial 
e pela questão do governo não ter mandado a documentação solicitada para 
a equipe técnica desta Casa, é que não foi deliberado em plenário, mas tão 
logo chegue essa documentação, tenho certeza, que mais uma vez esta Casa 
dará uma demonstração de compromisso com o povo de Roraima.

 Muito obrigado a todos e, não havendo mais nada a tratar, dou 
por encerrada a presente sessão, convidando os senhores deputados para o 
dia 16 á hora regimental.

 Registraram a presença, no painel, os Senhores Deputados:  
Brito Bezerra, Chico Mozart, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, 
Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías Maia, 
Jânio Xingu, Joaquim Ruiz, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo 
Cabral, Masamy Eda, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Soldado 
Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

ATOS ADMINISTRATIVOS
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO N°368/2016 
A Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado de 

Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com a 
Resolução 010/2015.

RESOLVE
Art.1° Designar os servidores abaixo para exercer a função 

de fiscal e suplente do contrato firmado entre este poder e a empresa 
contratada, conforme o Art. 67 da Lei 8666/93.

N° do 
Processo

Contratado Objeto CPF/CNPJ Fiscal de 
Contrato

077/2016
F.C.S.    
OLIVEIRA 
EIRELI-EPP

Aquisição de 02 (Dois) 
Motores para portões 
da  Garagem onde são 
Guardados  os Veículos da 
Assembleia legislativa do 
estado de Roraima.

22.468.588/0001-
45

Fiscal1: 
Sueli Cristina 
Soares De 
Souza

matéria, por se tratar de um Projeto de Lei Complementar, o voto favorável 
de, no mínimo, 13 Deputados.

 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à chamada dos 
senhores deputados para a votação.

 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, a matéria recebeu 13 votos favoráveis, nenhum contra e 
nenhuma abstenção.

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Dou por aprovado, 
em primeiro turno, o Projeto de Lei Complementar nº 08/16, por 13 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção.

 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Requerimento nº 073/16.

 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Requerimento nº 073/16.

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão a matéria. 
Não havendo nenhum deputado que deseje discuti-la, coloco-a em votação. 
A votação será simbólica, os senhores deputados que forem favoráveis, 
permaneçam como estão. Aprovado.

 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Requerimento nº 06/16.

 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Requerimento nº 06/16.

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão a matéria. 
Não havendo nenhum deputado que deseje discuti-la, coloco-a em votação. 
A votação será simbólica, os senhores deputados que forem favoráveis, 
permaneçam como estão. Aprovado.

 O Senhor Deputado Jorge Everton pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, queria que fosse feita a alteração do meu  voto, pois 
houve um erro na digitação. Vossa Excelência sabe que eu defendo a 
extinção da Rádio Roraima, não faz sentido a gente estar dando recursos de 
forma inapropriada, enquanto tivermos deficiência na saúde, na educação, 
são setores que devemos priorizar. Então, sempre disse aqui que não votarei 
nada que seja para secretarias extraordinárias, para a Rádio Roraima, para 
CODESAIMA, isso tem é que ser extinto até que a situação do estado seja 
consertada. Então, peço a Vossa Excelência que corrija, por favor. Voto não 
a essa imoralidade.

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito ao setor de 
taquigrafia que registre o voto contrário do Deputado Jorge Everton ao 
Projeto de Lei que trata da abertura de crédito para a Fundação Rádio 
Roraima. A matéria passa a ter 12 votos favoráveis, 01 contrário e nenhuma 
abstenção.

 O Senhor Deputado George Melo pede Questão de Ordem - 
Quero aqui agradecer a presença de todos e dizer que o plenário está dando 
uma demonstração de comprometimento com este estado. Temos matérias 
importantes para votar, entendemos, pois que as picuinhas políticas têm que 
ser colocadas de lado. Os deputados que estão presentes, estão de parabéns, 
porque deram uma demonstração de que este estado precisa, sem dúvida 
nenhuma, de transparência, porém, infelizmente, quando nós estamos aqui, 
as questões partidárias têm suplantado, é uma pena que a base do governo 
tenha obstruído votações. Hoje o estado poderia estar numa situação até 
mais tranquila, porque o que tem de dinheiro, de excesso de arrecadação 
do orçamento aqui para votar, dos 400 milhões já levaram quase 300. Eu 
acho que tem tanto dinheiro neste estado que eles nem se preocupam com 
o que tem aqui para eles aprovarem. Então, infelizmente, estamos aqui 
votando com dificuldade, mas vamos mostrar que esta Casa é maior do 
que as nossas vaidades pessoais. Entendo que esta é a casa do povo e está 
sendo conduzida com estrema transparência. Parabéns pela condução, por 
Deputados que estão realmente comprometidos com este estado. Muito 
obrigado e bom-dia a todos.

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Está encerrada a Ordem 
do Dia. Passamos para o Expediente de Explicações Pessoais.

 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Senhor Presidente, 
quero me filiar às palavras do Deputado George, porque nas redes sociais 
saíram bastante críticas quanto à ausência aqui no Plenário, a presença 
do deputado Jalser. Mas o pior é vir aqui no plenário, registrar a presença 
e não deliberar as matérias de interesse do estado. O pior é colocar a 
presença e não participar de absolutamente nada. Então, eu acredito que 
a nossa Casa teve uma responsabilidade muito grande hoje com o Estado, 
agentes penitenciários, Tribunal de Justiça e com o próprio governo do 
estado, votando matéria de interesse do estado, deliberando recursos. Estou 
satisfeita hoje pela condução dos trabalhos e pelo comprometimento desses 
deputados que permaneceram aqui para dar quórum, e fiquei preocupada 
quando não dava quórum para deliberar as matérias, pois precisávamos de 
13 votos favoráveis e deu exatamente os 13 votos. Então, para nós é um 
alívio valorizar uma categoria, nós que estamos acompanhando a CPI do 
Sistema Prisional, sabemos das dificuldades dos agentes penitenciários. 
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10/01/2018 para 30/12/2017 a 28/01/2018, referente ao exercício de 2016, 
por necessidade da instituição.

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

Palácio Antônio Martins, 08 de dezembro de 2016.
Deputado Coronel Chagas

Presidente em exercício
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - ALE/RR

PREGÃO PRESENCIAL (SRP)  N° 001-B/2016
COMUNICADO DE RESULTADO FINAL

PROCESSO: 073/ALE/2016
OBJETO:  Eventual contratação de empresa para prestação 

de serviço de restaurante, para fornecimento de alimentação (lanches, 
almoços, e jantares), incluindo sobremesa e bebidas (refrigerante e água 
mineral), visando atender as necessidades desta Casa de Leis, no município 
de Boa Vista.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA 
através da Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados 
o resultado do certame licitatório do objeto em epígrafe, que teve como 
vencedor a empresa:

Lote (s) Empresa vencedora Valor total

01 K.M.L OLIVEIRA 3.260.000,00

Perfazendo um valor Estimativo total Adjudicado de R$ 3.260.000,00 (três milhões e duzentos e 
sessenta mil reais).

Boa Vista-RR, em 07 de dezembro de 2016.
Lincoln Johnson Batista de Mendonça 

Presidente da CPL/ALE-RR

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeito, a partir de 04 de Novembro de 2016.

Palácio Antônio Martins, 07 de Dezembro de 2016
FRANCISCO ARNAUD DE SOUSA

Superintendente Geral

RESOLUÇÃO N°369/2016
A Superintendência Geral da Assembléia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE
Art.1° Autorizar o afastamento do Excelentíssimo Senhor 

Deputado GEORGE DA SILVA DE MELO, para viajar com destino a 
Brasília - DF, no dia 07.12.2016, retornando no dia 08.12.2016, a serviço 
deste Poder.

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio Antônio Martins, 07 de Dezembro de 2016
FRANCISCO ARNAUD DE SOUSA

Superintendente Geral

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - RESOLUÇÕES

ERRATA:
RETIFICAMOS, na seção Atos Administrativo – Resolução da 

Mesa – devido à incorreção no período de férias, as quais fizeram parte da 
Resolução n° 0143/216, publicada no Diário da Assembleia Legislativa, 
edição nº 2249 de 18 de março de 2016. 

Onde se lê: 
“Art. 1º APROVAR ESCALAS DE FÉRIAS, dos servidores da 

Assembléia Legislativa do Estado de Roraima, referentes ao mês de Abril 
de 2016, conforme relação anexa: 

MAT NOME DIAS EXERCÍCIO INÍCIO TÉRMINO

17060 ANTONIA PEREIRA 
MORAIS

30 2016 4/4/2016 3/4/2016

16789 EDELZANIA SILVA 
DE OLIVEIRA

30 2016 4/4/2016 3/2/2016

17303 GABRIEL ANDRADE 
DE OLIVEIRA

30 2016 4/4/2016 3/4/2016

14104 GENNER DANTAS 
MONTEIRO

30 2015 4/4/2016 3/4/2016

11208
VANDERLAN 
FERREIRA DE 
OLIVEIRA

30 2016 14/4/2016 12/5/2016

Leia-se:
“Art. 1º APROVAR ESCALAS DE FÉRIAS, dos servidores da 

Assembléia Legislativa do Estado de Roraima, referentes ao mês de Abril 
de 2016, conforme relação anexa: 

MAT NOME DIAS EXERCÍCIO INÍCIO TÉRMINO

17060 ANTONIA PEREIRA 
MORAIS 30 2016 4/4/2016 3/5/2016

16789 EDELZANIA SILVA 
DE OLIVEIRA 30 2016 4/4/2016 3/5/2016

17303 GABRIEL ANDRADE 
DE OLIVEIRA 30 2016 4/4/2016 3/5/2016

14104 GENNER DANTAS 
MONTEIRO 30 2015 4/4/2016 3/5/2016

11208
VANDERLAN 
FERREIRA DE 
OLIVEIRA

30 2016 14/4/2016 13/5/2016

Palácio Antônio Martins, 08 de dezembro de 2016.
Deputado Coronel Chagas

Presidente em exercício
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO N°02981/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

RESOLVE,
Art. 1º Alterar o período de usufruto das férias do servidor 

Edson Gentil Ribeiro de Andrade, matrícula 12710, de 12/12/2017 a 


