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ATOS LEGISLATIVOS
PROJETO DE RESOLUÇÃO

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 018/2016
Dispõe sobre a criação do centro 
de atendimento aos municípios 
roraimense, e dá outras providências. 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais, e de 
acordo com o art. 20, V c/c art. 191, VII do Regimento Interno, faz saber 
que o Plenário aprovou e ela promulga a seguinte Resolução Legislativa: 

Art. 1° Fica instituído o Centro de Apoio aos municípios 
do Estado de Roraima - CAM, órgão vinculado à Mesa Diretora a ser 
coordenado por um Parlamentar. 

Art. 2° O CAM tem por  objetivo apoiar os Poderes Executivo e 
Legislativo municipais em demandas que requeiram: 

I — Assessoramento técnico e Legislativo às Prefeituras e 
Câmaras municipais; 

II — Treinamento e preparação de pessoal em diferente área 
de conhecimento voltadas para qualificação dos servidores do Executivo e 
Legislativo municipal; e 

III — Realizar seminários em conjunto com a Escola do 
Legislativo, voltados para a  integração do Legislativo Estadual com os 
Legislativos municipais; 

Art. 3° Para alcançar os objetivos propostos o CAM contará com 
o quadro de pessoal técnico e local para funcionamento sob a coordenação 
de um parlamentar. 

Parágrafo único: O CAM poderá solicitar a contratação de 
profissionais ou empresas para  realizar  treinamentos junto aos municípios 
de acordo com as demandas recebidas  e a disponibilidade financeira. 

Art. 4° O CAM poderá prestar assessoramento técnico, jurídico 
e Legislativo às câmaras municipais na atualização das Leis Orgânicas 
municipais e respectivo Regimento Interno. 

Art. 5° Ato da Mesa Diretora designará técnicos para compor 
grupo de trabalho que integrará o CAM, bem como atender de acordo com 
os eventos a serem realizados. 

Art. 6° As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução 
correrão à conta da dotação orçamentária da Assembleia Legislativa do 
Estado de Roraima.

Art. 7°  Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de 
sua publicação, revogada a Resolução Legislativa n° 006 de 16 de abril de 
2011.

Palácio Antônio Martins, 07 de dezembro de 2016.
Dep. CORONEL CHAGAS

Presidente em Exercício
Dep. NALDO DA LOTERIA

1º Secretário
Dep. MARCELO CABRAL

2º Secretário

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA

ATA DA 2552ª SESSÃO, EM 17 DE NOVEMBRO DE 2016.
52º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA    =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JÂNIO XINGÚ

(Em exercício)
 Às nove horas do dia dezessete de novembro de dois mil e 
dezesseis, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
quingentésima quinquagésima segunda Sessão Ordinária do quinquagésimo 
segundo período Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Jânio Xingú  – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro 
aberta a Sessão.
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário, Deputado Izaías Maia, 
proceder à leitura da Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Izaías Maia – Lida a Ata.
 O Senhor Presidente Jânio Xingú – 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:
 RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO:
 Mensagem Governamental nº 113, de 16/11/16, encaminhando 
para apreciação Projeto de Lei de Crédito Suplementar por Excesso 
de Arrecadação, em favor do Fundo Especial do Poder Legislativo - 
FUNDESPLE, no valor global de R$ 193.592,00 (cento e noventa e três 
mil, quinhentos e noventa e dois reais).
  RECEBIDOS DOS DEPUTADOS:
 Requerimento s/nº, de 01/11/16, da Deputada Lenir Rodrigues 
– Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos da 
Resolução nº 017/16 e alterada pelas Resoluções nºs 019/2016, 024/16, 
025/16 e 027/16, requerendo prorrogação de prazo por igual período para o 
seu funcionamento.
 Memorando nº 050, de 10/11/16, da Deputada Ângela Águida 
Portella, comunicando sua ausência na Sessão Plenária do dia 10 de 
novembro do corrente ano.
 Memorando nº 062, de 14/11/16, do Deputado Valdenir Ferreira, 
comunicando sua ausência nos dias 16 e 17 de novembro do corrente ano.
 Memorando nº 052, de 16/11/16, do Deputado Soldado Sampaio, 
solicitando criação de Comissão Especial para avaliar e dar parecer à 
Proposta de Emenda Constitucional nº 11/16, que “acrescenta o art. 27-A, 
com seus parágrafos, e art. 27-B ao texto da Constituição vigente”.
 Memorando nº 102, de 16/11/16, do Deputado Jorge Everton, 
justificando sua ausência na Sessão Plenária do dia 16 de novembro do 
corrente ano.
 DIVERSOS:
 Ofício Circular n° 013, de 08/11/16, da Secretaria de Estado do 
Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN, convidando a participar de 
caravana à cidade de Georgetown - Guyana, com a finalidade de participar 
da solenidade de entrega do “Estudo de Mercado Relativo à Pavimentação 
da Estrada Lethem – Linden, e da Construção do Porto de Águas Profundas 
na Guyana”, no período de 14 a 17 de novembro do corrente.
 Ofício nº 270, de 27/10/16, da CAIXA - Gerência Executiva 
de Governo Boa Vista/RR, notificando Crédito de Recursos Financeiros 
no valor de R$ 367.719,50 (trezentos e sessenta e sete mil, setecentos e 
dezenove reais e cinquenta centavos).
 Ofício nº 834, de 01/11/16, do Deputado Júnior Mochi, da 
Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, encaminhando 
cópia do Ofício Circular nº 023/2016, dos vereadores da Câmara 
Municipal de Rio Verde de Mato Grosso/MS, o qual solicita a cobrança de 
representantes para aprovação da reforma política.
 Ofício nº 24, de 03/11/16, do Comandante da 5ª Região Militar 
do Estado do Paraná, em agradecimento pela honra de ser agraciado com 
a comenda “Orgulho de Roraima”, confirmando, ainda, sua presença na 
solenidade de entrega a ser realizada no dia 22/11/16, às 10 horas, no 
plenário desta Casa Legislativa;
 Ofício nº 091, de 11/11/16, do Sindicato dos Trabalhadores 
Civis Efetivos do Poder Executivo do Estado de Roraima – SINTRAIMA, 
encaminhando, para conhecimento, a proposta do novo PCCR-FEMARH, 
protocolado em 11/11/16, no gabinete da Fundação Estadual do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos;
 Ofício nº 0239, de 11/11/16, do Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima ao Secretário de Estado do 
Planejamento e Desenvolvimento, em resposta ao SEPLAN/GAB/
OFÍCIO CIRCULAR nº 13/16, informando que esta Casa Legislativa 
será representada por uma delegação de Deputados, os quais participarão 
da “caravana” à cidade de Georgetown – Guyana, com a finalidade 
de participarem de solenidade e seminário, no período de 14 a 17 de 
novembro do corrente.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Deputado Jânio Xingú – 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, não há oradores inscritos para o Grande Expediente.
 O Senhor Presidente Jânio Xingú – Não havendo matéria para 
pauta da Ordem do Dia, passaremos para Explicações Pessoais.
 Não havendo quem queira utilizar o Expediente de Explicações 
Pessoais, e não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente 
sessão, convidando os senhores deputados para a próxima sessão no dia 22, 
à hora regimental.
 Registraram a presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Dhiego Coelho, Flamarion Portela, 
George Melo, Izaías Maia, Jânio Xingú, Marcelo Cabral, Mecias de 
Jesus, Naldo da Loteria e Soldado Sampaio.
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ATA DA 2553ª SESSÃO, EM 22 DE NOVEMBRO DE 2016.
52º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS

(Em exercício)
 Às nove horas do dia vinte e dois de novembro de dois mil 
e dezesseis, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda 
milésima quingentésima quinquagésima terceira 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 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 Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO:
 Mensagem Governamental nº 115, de 17/11/16, 
comunicando veto parcial ao Projeto de Lei nº 003/16, que “dispõe 
sobre a redução temporária dos subsídios mensais dos cargos 
existentes na Administração Direta e Indireta do Estado de Roraima”.
 Mensagem Governamental nº 116, de 21/11/16, 
encaminhando para apreciação Projeto de Lei de Crédito Especial, 
em favor da Secretaria de Estado da Articulação Municipal e Política 
Urbana - SEAMPU, no valor global de R$ 2.634.828,00 (dois 
milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, oitocentos e vinte e oito 
reais).
  RECEBIDO DO TRIBUNAL DE CONTAS:
 Ofício nº 301, de 16/11/16, do Conselheiro Presidente, 
encaminhando Relatório de Atividades do TCE/RR relativo ao 3º 
Trimestre de 2016.
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS:
 Indicação s/nº, de 17/11/16, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para conclusão das obras do 
novo prédio da Delegacia de Caracaraí, localizado na av. Doutor 
Zanny, bairro Santa Luzia, próximo à entrada da cidade de Caracaraí-
RR.
 Indicação s/nº, de 17/11/16, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para regularização do serviço 
de transporte escolar da Escola Estadual Indígena Tuxaua Otávio 
Manduca, localizada na Comunidade Indígena do Jacamim, Serra da 
Lua, Município de Bonfim-RR.
 Indicação s/nº, de 21/11/16, do Deputado Zé Galeto, 
encaminhando ao Governo do Estado, para manutenção, em caráter 
de urgência, da RR 205, no trecho da ponte sobre o Igarapé Au-Au 
até a sede do Município de Alto Alegre- RR.
 Indicação s/nº, de 21/11/16, do Deputado Zé Galeto, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reconstrução, em caráter 
de urgência, da ponte de madeira localizada na Vicinal 13, no 
Município de Iracema-RR.
 Requerimento s/nº, de 21/11/16, do Deputado Chicão da 
Silveira, requerendo pagamento do subsídio do cargo de Deputado 
Estadual, mesmo estando afastado do exercício do mandato.
 Memorando nº 104/16, do Deputado Jorge Everton, 
justificando sua ausência na  Sessão Plenária do dia 17 de novembro 
do corrente ano.
 Memorando nº 010/16, do Deputado Dhiego Coelho 
Fogaça, informando sua ausência, no período de 22 a 24 de  novembro 
do corrente ano.
 DIVERSOS:
 Ofício nº 126/16, do Sindicato dos Agentes Penitenciários 
do Estado de Roraima – SINDAPE/RR, solicitando apoio à Operação 
Cumpra-se a Lei, iniciada pela entidade, buscando melhorias, 
condições mínimas, éticas e morais de trabalho nas unidades 
prisionais do Estado.

 Comunicado nº AL134363, de 25/10/16, do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando 
liberação de recursos financeiros à Secretaria de Estado da Educação 
e Desporto - SEED, no valor de R$ 451.074,46 (quatrocentos e 
cinquenta e um mil, setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos).
 Comunicado nº AL134364, de 25/10/16, do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando 
liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da 
Escola Maria das Neves Rezende, no valor de R$ 7.470,00 (sete mil, 
quatrocentos e setenta reais).
 Comunicado nº AL134365, de 25/10/16, do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando 
liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da 
Escola Jesus Nazareno de Souza Cruz, no valor de R$ 9.750,00 (nove 
mil, setecentos e cinquenta reais).
 Comunicado nº AL134366, de 25/10/16, do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando 
liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da 
Escola Estadual Presidente Tancredo Neves, no valor de R$ 7.180,00 
(sete mil, cento e oitenta reais).
 Comunicado nº AL134367, de 25/10/16, do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando 
liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da 
Escola de 1º e 2º Graus Rui Barbosa, no valor de R$ 2.290,00 (dois 
mil, duzentos e noventa reais).
 Comunicado nº AL134368, de 25/10/16, do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando 
liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres 
da Escola de Ensino Fundamental Nova Esperança, no valor de R$ 
4.340,00 (quatro mil, trezentos e quarenta reais).
 Comunicado nº AL134369, de 25/10/16, do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando 
liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres 
da Escola Estadual Indígena Tuxaua Luiz Cadete, no valor de R$ 
4.100,00 (quatro mil e cem reais).
 Comunicado nº AL134370, de 25/10/2016, do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando 
liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres 
da Escola Estadual Roraima, no valor de R$ 2.490,00 (dois mil, 
quatrocentos e noventa reais).
 Comunicado nº AL134371, de 25/10/16, do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando 
liberação de Recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres 
da Escola Estadual Maricelma de Oliveira Cruz, no valor de R$ 
4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais).
 Comunicado nº AL134372, de 25/10/2016, do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando 
liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da 
Escola de 1º Grau José Pereira, no valor de R$ 2.360,00 (dois mil,  
trezentos e sessenta reais).
 Comunicado nº AL134373, de 25/10/2016, do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando 
liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da 
Escola Municipal Santa Bruniara Barbosa, no valor de R$ 3.160,00 
(três mil, cento e sessenta reais).
 Comunicado nº AL134374, de 25/10/16, do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando 
liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da 
Escola Municipal Maria Quevedo, no valor de R$ 4.040,00 (quatro 
mil e quarenta reais).
 Comunicado nº AL134375, de 25/10/16, do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando 
liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da 
Escola Municipal Miriam Alves Ferreira, no valor de R$ 3.610,00 
(três mil, seiscentos e dez reais).
 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, há dois oradores inscritos para o Grande Expediente.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Senhor Presidente, 
senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores servidores desta 
Casa, bom dia. Um bom-dia especial aos militares do nosso exército 
brasileiro, aqui presentes, comandados pelo General de Brigada 
Carlos Alberto Manzur, pelo Coronel de Cavalaria Luiz Henrique 
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poderemos lançar mão desses policiais no seu horário de folga, 
enquanto se forma mais policiais através de novos concursos, haja 
vista que é uma situação em caráter de urgência. No sou muito adepto 
ao serviço voluntário remunerado, porque termina escravizando o 
policial, mas diante do quadro em que vivemos com a segurança 
pública, nada mais justo do que darmos segurança à sociedade. 
Contudo o policial  não é obrigado a abandonar sua folga e trabalhar 
de graça para o estado. Então, é mais do que justo pagar e pagar bem 
esse horário de folga do policial militar e das demais corporações, 
caso tenham interesse, para que possamos, nesse final de ano, dar a 
devida tranquilidade ao nosso povo de Roraima.
 Concedo um aparte breve ao Deputado Jorge Everton, até 
porque me comprometi em encerrar rápido.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jorge Everton 
– Deputado Sampaio, quero parabenizar Vossa Excelência pela 
preocupação e dizer que pode contar com o meu apoio total e 
irrestrito a essa bandeira, pois é uma luta que deve ser travada 
por toda a sociedade devido a esse momento crítico que o estado 
está vivendo. Vossa Excelência sabe da minha preocupação desde 
o início. Foram retiradas as viaturas do Ronda no Bairro e  eu 
avisei com antecedência que isso iria acontecer. Eu avisei também 
que tínhamos que investir no policiamento, nos policiais militares 
que estavam querendo trabalhar e sem condições. Hoje estamos 
enfrentando uma situação caótica. A vida dos nossos policiais está 
em risco e nós precisamos unir forças e, se for necessário vamos 
solicitar, inclusive, a intervenção federal para nos ajudar. Então, que 
venham tropas federais para que possamos ter esse apoio, porque 
não podemos permitir essa matança que está existindo e essa caça a 
policiais e familiares.
 Conte com o meu apoio. Pode ter certeza que eu estarei 
ombreado a Vossa Excelência nessa causa e o que for necessário, 
nós iremos fazer. Vou procurar o líder do governo no Congresso 
Nacional, o Senador Romero Jucá, para que ele possa nos trazer 
uma solução em nível nacional, porque eu sei que sozinho o Estado 
não vai conseguir vencer essa guerra. Então, quero dizer a Vossa 
Excelência que independente de bandeira partidária, independente de 
posicionamento de situação ou oposição o governo do estado e Vossa 
Excelência podem contar com o nosso apoio nessa causa.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio continua - 
Obrigado, deputado Jorge Everton. Não poderia ser diferente o 
posicionamento de Vossa Excelência.
 Concedo em aparte, mas desde já não me comprometo em 
cumprir aquilo que falei no início, de 30 minutos, até porque tenho 
outro assunto relevante.
 Então,  quero conceder um minuto, a menos que o 
Presidente seja benevolente e me autorize a avançar um pouco mais, 
além dos 30 minutos.
 Então, primeiro concedo um aparte as damas, Deputados 
Coronel Chagas e Izaías Maia.
 Aparte concedido à Senhora Deputada Angela Portella – 
Obrigada, deputado Sampaio, eu quero ser solidária a sua fala, e 
lhe parabenizá-lo, pois o senhor sempre está em defesa da categoria 
policial militar, bem como das outras categorias. O senhor é um 
defensor realmente de quem trabalha, de quem ajuda a estruturar a 
nossa sociedade. E no que diz respeito a esses acontecimentos, no que 
diz respeito à violência, não só contra a  sociedade, mas agora contra 
quem nos defende, é algo muito preocupante, porque a sociedade se 
senti segura quando tem uma polícia forte, uma polícia estruturada, 
uma polícia que tem condições de combater o crime, mas quando a 
polícia está acuada, quando essas pessoas também estão se sentindo 
inseguras, a sociedade fica muito fragilizada com essa insegurança 
no ar. Nós estamos com medo até de sair às ruas, e acabamos 
sendo prisioneiros dessa situação. Sou solidária à sua iniciativa, e 
que possamos, juntos buscarmos alternativas para essa situação. E 
quero também dizer que esses trabalhadores da segurança, policias 
militares, precisam de dignidade para si e para suas famílias. Então 
era essa a minha intenção, ser solidária e me colocar à disposição. 
Parabéns!
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio continua - 
Obrigado, Deputada Angela. Peço que adicionem à minha fala o 
aparte da Deputada Angela. E com certeza os policiais militares, 
civis, bombeiros e a segurança pública agradecem o seu apoio.
 Com a palavra o Senhor Deputado Izaías Maia.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Izaías Maia – 
Obrigado, Deputado Sampaio. Com relação ao sistema prisional, as 
autoridades têm que agir com a maior rapidez, tomar providência, 

Gonçalves e pelo Tenente Coronel de Artilharia Lúcio Alves de 
Souza, em nome dos quais cumprimento os demais oficiais aqui 
presentes. Assim, também, como cumprimento os praças do exército 
brasileiro aqui presentes, em nome do Subtenente Peregrino. Quero 
aqui deixar o meu cumprimento aos demais praças aqui presentes da 
banda de música, bem como aos cidadãos presentes nesta manhã de 
terça-feira.
 Senhor Presidente, até em respeito aos homenageados 
de hoje, vou tentar ser breve, mas não poderia me furtar de trazer 
dois assuntos que entendo de total relevância para esta Casa, 
para a sociedade roraimense, para o nosso povo. Primeiro, quero 
lamentar, de maneira profunda,  e não ficar só no lamento, o que 
vem ocorrendo recentemente em nosso Estado, Deputado Coronel 
Chagas, Deputado George Everton, que é o aumento do índice de 
violência. Nós tivemos, recentemente, homicídios, de maneira 
covarde, de dois policiais amigos nossos que foram alvejados 
de maneira traiçoeira por membros de facções, fugitivos da 
penitenciária, de alta periculosidade que andam pelas ruas da nossa 
capital. É inadmissível, em um estado tão pacato como é Roraima, 
nós estarmos vivenciando aquilo que a gente só via na televisão, 
naqueles filmes hollywoodianos, ou até mesmo, nas grandes favelas 
do Rio de Janeiro e nos grandes centros. Não vamos permitir, de 
forma alguma, e é dever de todos, dever desta Casa, das autoridades, 
dos policiais e bombeiros esse tipo de fato. Temos que reagir e reagir 
urgente, reagir urgentemente de maneira dura, e assim tem sido feito 
pela Polícia Militar, pela Polícia Civil e pelos demais órgãos de 
segurança do nosso Estado. Muitos quiseram resistir a prisão, mas a 
polícia usou do devido processo legal, da força proporcional e teve 
que abater alguns meliantes, outros que foram mais inteligentes, se 
entregaram, pois têm que cumprir a sua pena de acordo com a lei. 
Quero, aqui, reconhecer a iniciativa da Governadora, do Comando 
da Polícia Militar que, de imediato, reagiu à altura tomando as 
providências devidas para combater essa criminalidade, fazendo a 
convocação de novos policiais para aumentar o efetivo, reduzindo 
até mesmo a escala de serviço para intensificar o policiamento 
ordinário e desencadeando várias operações, tanto na capital, como 
no interior do estado, inclusive, a revista do sistema penitenciário. 
Outras ações estão por vir no sentido de coibir, a violencia de uma 
vez por todas, de fazer o enfrentamento com a mão dura, sem temer 
esses criminosos que estão aí soltos. A sociedade está amedrontada, 
está com receio e nós não podemos, de forma alguma, permitir que 
isso continue no nosso Estado. Medidas serão tomadas e quero aqui, 
declarar o meu apoio e pedir o apoio desta Casa ao Governo do 
Estado, aos comandantes das nossas corporações civis e militares, 
da força de segurança pública para que façamos esse enfrentamento 
de fato com homens, com estrutura, com apoio logístico e com apoio 
da sociedade. E é nessa linha, Deputado Marcelo, que eu apresentei 
duas indicações à senhora governadora, eu estou esperando que ela 
volte de viagem para despachar com ela e cobrar providências, uma 
delas é de imediato cautelar armas para todos os policiais do nosso 
Estado. Infelizmente temos, no nosso Estado policiais que usam 
armas particulares ou não conseguiram adquirir suas armas devido 
a grande burocracia para adquiri-las. Mas, solicito da Senhora 
governadora, do Comandante da Polícia Militar, do Delegado- Geral 
que dentro da disponibilidade de ter armas suficientes, as cautelem 
para a policia, para cada agente de segurança pública armas com 
as devidas munições, com ressalva a alguns policiais que, às vezes, 
estão com processo e não podem usar armas, ou passando por algum 
tipo de tratamento psicológico, mas àqueles que estão aptos, é 
inadmissível que saiam do serviço, Deputado Jorge Everton, para 
as ruas com receio, porque não têm nenhuma arma. E nessa mesma 
indicação, peço ao governo do estado que crie fomente um programa 
de aquisição de armas para os policiais, subsidiando essa compra de 
armamento ou até mesmo facilitando o pagamento, seja através de 
consignado, ou de outra forma, para que o policial possa adquirir sua 
arma própria e possa pagar em suaves prestações. Essa é uma das 
indicações que eu fiz à senhora governadora.
 A outra indicação é que ela, de imediato, altere o decreto 
20856, de 29 de abril de 2016, que cria o serviço voluntário 
remunerando aos policiais e bombeiros militares, que hoje é em torno 
de 20 horas. Estamos sugerindo que ela aumente essa quantidade de 
horas e não só isso, mas que aumente o valor da hora, porque é um 
valor irrisório e muitos policiais não se habilitam no seu horário de 
folga, nessa situação emergencial, a disponibilizar sua folga e fazer 
policiamento. Então, se houver um incentivo maior, Deputados Jorge 
Everton e Coronel Chagas, para a segurança pública, com certeza, 
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porque enquanto se analisa, se estudam as soluções já morreram 13 
detentos e dois policiais assassinados de forma covarde. Então, todas 
as autoridades responsáveis por esse setor do sistema prisional têm 
que agir com rapidez, porque quanto mais tempo levar, mais pessoas 
irão morrer. Muito obrigado.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio continua - 
Obrigado, Deputado Izaías Maia. Concedo a palavra ao Deputado 
Coronel Chagas.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Coronel Chagas – 
Deputado Sampaio, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo seu 
pronunciamento e por demonstrar sua preocupação com a segurança 
pública, destacando de onde o problema é oriundo.
 Eu gostaria de lembrar a todos que no início de 2015, no 
primeiro semestre, nos convocamos aqui o secretário de justiça e 
trouxemos a conhecimento deste plenário que as facções criminosas 
PCC, família do norte estavam presentes nos estabelecimentos 
prisionais do Estado. O então secretário de justiça foi enfático em 
negar isso e nós insistimos, entretanto, a autoridade continuou a 
negar. Hoje, estamos vendo o resultado disso. Não se pode colocar 
quem não conhece a realidade de um sistema prisional para comandar 
o setor de segurança, a pessoa precisa ter conhecimento de causa, 
deve se um profissional que conhece a realidade, porque senão, 
acontece o que estamos vivenciando, policiais militares perdendo 
a vida. Os policiais militares estão tendo que se preocupar ainda 
mais com a sua própria segurança, não bastasse os problemas da 
rotina do serviço de um profissional de segurança pública. E isso 
se dá, com certeza, em razão de uma série de problemas que vêm 
acontecendo nos últimos anos, mas, principalmente, pela negativa 
em reconhecer um problema que já era de conhecimento. O estado 
precisa retomar o controle do sistema prisional, porque se fizer 
isso, os índices de ocorrências vão cair. Se tiverem o controle do 
sistema prisional, caem os índices de furtos, de assaltos, de tráfico 
de drogas, de estupros, de homicídios e tentativas de homicídios na 
nossa cidade. Isso já foi demonstrado num passado recente. Quando 
se controlou o sistema prisional, caíram vertiginosamente  esses 
índices e houve tranquilidade para a família roraimense. Entretanto, 
a partir de 2015, esses problemas começaram a ocorrer. Diversas 
vezes esta Casa, através de pronunciamento de diversos colegas 
chamou a atenção do governo do estado para esse problema, mas 
não deram a devida atenção. Agora se não tomarem providências 
energéticas, o quadro vai se agravar. Não se admite estabelecimento 
prisional sendo comandado por detentos. São eles que estão batendo 
cadeado, se é que batem. Mas quem tem que fazer isso são os agentes 
penitenciários, porém não estão fazendo, porque não há segurança, 
não têm o braço forte do estado lá dentro e isso é inadmissível. E 
medidas paliativas da forma como estão adotando não vão servir de 
nada. O estado tem que tomar conta daquilo e colocar quem conhece 
a realidade para adotar medidas que têm que ser adotadas.
 Então, Deputado, meus parabéns pelo seu pronunciamento 
e saiba que tem na pessoa desse Deputado um aliado na busca de 
soluções para o problema prisional e para a segurança pública do 
nosso estado.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio continua - Obrigado, 
Deputado Chagas. Não poderia ser diferente o seu posicionamento. 
Vossa Excelência é conhecedor do sistema prisional do nosso estado, 
compromissado com a segurança pública, com os nossos policiais 
e com a nossa sociedade como um todo. Concordo com Vossa 
Excelência, Deputado Chagas, mas antes de conceder um aparte ao 
deputado Brito, quero destacar que  medidas precisam ser tomadas, 
urgentemente, por parte do governo do estado que já ajustou e 
colocou à frente da SEJUC duas pessoas altamente compromissadas 
e competentes, um delegado de polícia, o senhor Osiel, e o Major 
Francisco da Polícia Militar. Concordo com Vossa Excelência, pois 
fui o primeiro a criticar o gestor anterior, critiquei perante o governo, 
critiquei aqui e falei pessoalmente que ele não tinha condições de 
permanecer no cargo. Felizmente, a governadora ouviu os nossos 
anseios e fez a substituição. As mudanças vão ocorrer, inclusive 
teremos a construção de um novo presídio a curto prazo, pelo menos 
é essa a informação que eu tenho por parte da governadora. Agora, 
em momento algum, não é porque estamos passando por essa crise, 
e porque essas facções estão hoje dentro do sistema penitenciário 
que vamos nos amedrontar, pelo contrário. Tenho conversado com os 
policiais e tenho sentido a disposição dos nossos policiais em realizar 
a devida ação, a reação á altura. Pesquisas mostram que os policiais 
civis e militares de Roraima são os mais bem preparados, os mais 
honesto de todo o Brasil, os mais capacitados, a polícia mais humana 

que temos. Mas não tenham dúvida, que somos a polícia mais brava, 
mais aguerrida e que não iremos aceitar de forma alguma ameaças 
de qualquer bandidinho de fundo de quintal, que venha tentar tirar a 
vida ou ameaçar os nossos policiais. A polícia vai reagir à altura. Não 
será diferente. Se vierem conversando, dialogando terão o respeito, 
mas se vierem com armamento, com tiros ou coisa parecida, ter uma 
resposta à altura. Não tenho dúvida disso. Os nossos policiais estão 
altamente preparados para esse enfrentamento. Somos defensores 
da paz e da vida, mas se for preciso fazer o enfrentamento, terão 
o nosso apoio e, com certeza, o do Comando da polícia Militar 
juntamente com seus subordinados, assim como do delegado-geral e 
seus subordinados que em momento algum, vão recuar.
 Concedo um aparte breve ao deputado Brito Bezerra.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Brito Bezerra 
– Deputado Sampaio, Senhor Presidente, Senhores Deputados, 
convidados aqui para receber a comenda Orgulho de Roraima, 
é uma honra para esta Casa Legislativa, recebê-lo. Cordialmente, 
cumprimento a imprensa, os servidores da Casa. Deputado 
Sampaio, parabenizo Vossa Excelência que desde o início vem aqui 
trabalhando em defesa de toda a sociedade,  especialmente desse 
segmento que tanto valorizamos e que faz a segurança pública do 
estado de Roraima, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de 
bombeiros enfim. Vossa Excelência está de parabéns, pois sempre 
defende causas nobres e as demandas dessas categorias. O Senhor 
frisou bem sobre a questão prisional. O Sistema prisional está ele 
é falido não só no Estado de Roraima, mas no país como todo, e 
não é só um gestor que vai corrigir isso. Isso é consequência de 
falta de investimento, sobretudo em educação, que culminou nesse 
desarranjo, nessa desgraça que hoje vive o nosso país também em 
relação ao sistema prisional. Outra coisa que eu gostaria de salientar 
para Vossa Excelência é que geralmente a classe política fala com 
muito melindre sobre o  sistema prisional. Olha, só nós temos um 
país extremamente desigual! Muitas vezes, nós não temos políticas 
públicas para o   professor atender a demanda da classe estudantil e 
para aqueles que fazem a educação como um todo, e tratamos com 
muito melindre o sistema prisional. Estamos buscando recursos para 
construir um novo presídio. A Governadora Sueli está trabalhando 
para concluir o presídio de Rorainópolis. Mas todos nós aqui falamos 
que os reeducandos precisam ser melhor atendidos. A alimentação 
precisa ser de melhor qualidade. O sistema prisional precisa, de 
forma muito exemplar, tratar aqueles que lá estão até melhor do que  
os cidadãos que estão aqui fora.
 Senhoras e senhores, o que nós temos que fazer, o 
Deputado Chagas também vem deste setor, é aparelhar a Polícia 
Militar, a Polícia Civil, a Força Nacional e todos aqueles que fazem 
a Segurança Pública e parar de passar a mãozinha nas costas porque 
estão morrendo policiais, pais de família. Então, temos que aparelhar, 
botar metralhadora nas ruas, armamentos pesados para quando 
o bandido sair, o enfrentarmos de forma superior. Eles saem para 
degradar, cometer delitos, invadir as casas daqueles que trabalham, 
que pagam impostos, inclusive, que sustentam ele lá dentro, e ganham 
muito melhor, um valor maior do que pagam a um professor. Essa é a 
verdade. Nós temos que ter uma política de enfrentamento superior, 
um aparato no estado, seja ele da Polícia Civil, da Polícia Militar 
ou da Força Nacional, de forma que nós possamos coibir de vez e 
mostrar quem manda. E quem manda é o estado, porque é ele que 
tem força constitucional de comandar e não ser comandado, como 
está acontecendo hoje nas penitenciárias do Brasil como um todo. 
Portanto, parabenizo Vossa Excelência por trazer essa mensagem. E 
que o estado se fortaleça ainda mais e consiga sempre ser superior 
a esses  delituosos que tendem a querer enfraquecer as forças do 
estado. Parabéns!
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio continua - 
Obrigado, Deputado Brito. Quero que adicionem também o aparte 
do Deputado Brito, assim como os dos demais à minha fala. Só 
para esclarecer à sociedade, os familiares dos policiais que foram 
assassinados tiveram, por parte do Comando da Polícia Militar, todo 
o apoio devido. Houve muita divulgação nas redes sociais, mas fatos 
inverídicos não passam de especulação. Foi dado todo o apoio a 
eles, como, por exemplo, assistência social. E a questão do traslado 
do Soldado Sena foi uma escolha da família, que preferiu sair em 
comboio, assim como houve o apoio do SAS (Serviço Social de 
Apoio à família dos policiais) bem como da APBM, ou seja, teve 
toda uma equipe se solidarizando com os familiares dos policiais e 
bombeiros que foram a óbito.
 Deputado Flamarion, na segunda parte da minha fala, quero 
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gente. Este é o meu comunicado aos colegas, à Mesa Diretora. Mas 
vamos aguardar, porque o  Deputado Jalser tem todo o direito de se 
posicionar. E quero deixar desde já o meu posicionamento a atual 
situação que se encontra o Deputado Jalser Renier. Não é nada 
pessoal, é um posicionamento ideológico e político que eu tenho. 
Obrigado.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo mais 
oradores inscritos para o grande Expediente,  passamos para a Ordem 
do Dia, com discussão e votação, em turno único, do Requerimento 
nº 078/16, que “solicita a transformação da Sessão Plenária do 
dia 22 do corrente mês em Comissão Geral, momento em que esta 
Casa estará homenageando, com a Comenda Orgulho de Roraima, 
o General de Brigada Carlos Alberto Mansur, conforme Decreto 
Legislativo nº 04/16, de 17/03/16”, de autoria de vários Deputados; 
do Requerimento nº 077/16, de autoria da Presidente da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, criada para apurar possíveis falhas no 
Sistema Prisional, requerendo prorrogação de prazo, por igual 
período, para funcionamento; da Proposta de Moção de Pesar nº 
019/16, pelo falecimento dos Soldados PMs Arnaldo Alves de Sena 
e Tadeu Martins Lima de Oliveira, ocorrido nos dias 15 e 17/11/16, 
nesta capital, de autoria do Deputado Coronel Chagas. Discussão e 
votação, em segundo, turno do Projeto de Lei Complementar nº 08/16, 
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 iniciativa 
do Poder Executivo. Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que 
proceda à leitura do Requerimento nº 078/16.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Requerimento nº 078/16.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o 
Requerimento. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. A 
votação será simbólica. Os Deputados que concordam permaneçam 
como estão. Aprovado.
 Senhoras e Senhores, mais uma vez o nosso cordial bom-
dia, especialmente a todos os militares do Exército Brasileiro que se 
encontram presentes nesta Sessão Plenária. Sejam bem- vindos. Esta 
solenidade, tem por finalidade agraciar, com a comenda Orgulho de 
Roraima, o General de Brigada Carlos Alberto Mansur, cujo nome 
foi indicado e aprovado por unanimidade em Sessão Plenária por 
meio do Decreto Legislativo nº04, de 17 de março de 2016, de 
conformidade com o artigo 117, inciso IV, do Regimento Interno.
 Convido para compor a Mesa dos trabalhos, o Coronel 
de Cavalaria Luís Henrique Gonçalves Valério e a Comandante do 
primeiro batalhão Logístico de Selva que neste ato representa o 
General de Brigada Algacir da Silva Pocin, comandante da primeira 
Brigada da Infantaria de Selva. Convido também o Coronel Dagoberto 
da Silva Gonçalves, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado 
de Roraima; o Coronel Francisco José Maia Fidelis, Subcomandante-
Geral do Corpo de Bombeiros, que neste ato representa o Coronel 
da PM Edivaldo Cláudio Amaral, Comandante-Geral do Corpo de 
Bombeiros do Estado de Roraima. Convido os Senhores Deputados 
Jorge Everton e Odilon para que conduzam até este plenário o 
Excelentíssimo Senhor Comandante da 5ª Região Militar do Exército 
Brasileiro, o General de Brigada Carlos Alberto Mansur.
 Convido a todos os presentes para, em posição de respeito, 
cantarmos o Hino Nacional Brasileiro junto com a Banda de Música 
da 1ª Brigada de Infantaria de Selva.
 (Hino Nacional)
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Criada através da 
Resolução Legislativa nº 04/04, a Comenda Orgulho de Roraima é 
concedida àquelas pessoas físicas, jurídicas ou organizações que pela 
atuação no estado, ou, no Território Federal de Roraima, se tornaram 
símbolo de referência para a população roraimense. Convido, para 
assumir a Mesa dos Trabalhos, o Senhor Deputado Francisco Mozart.
 O Senhor Presidente Francisco Mozart – Convido para 
fazer uso da palavra o Excelentíssimo Senhor Deputado Coronel 
Chagas.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas – Excelentíssimo 
Senhor Comandante da 5ª Região Militar, General de Brigada Carlos 
Alberto Mansur; Coronel da Cavalaria Luís Henrique Gonçalves 
Valério;  Comandante do primeiro batalhão Logístico de Selva que 
neste ato representa o General de Brigada Algacir da Silva Pocin; 
Coronel Dagoberto da Silva Gonçalves,  Comandante-Geral da 
Polícia Militar do Estado de Roraima;  Coronel Francisco José Maia 
Fidelis Subcomandante-Geral do Corpo de Bombeiros, Senhoras e 
Senhores Deputados aqui presentes, em nome do Deputado Chico 

comentar sobre um fato muito delicado aqui nesta Casa. Eu venho há 
dias tentando encontrar uma saída para essa discussão. E já tomei 
algumas iniciativas sobre esse posicionamento, que é a atual situação 
do nosso presidente, Deputado Jalser, que está hoje, cumprindo 
pena. Eu me manifestei na imprensa e também pessoalmente para o 
Deputado Jalser Renier, pois não compactuo e acho, no mínimo, uma 
atitude nobre do Deputado Jalser Renier abrir mão da presidência. 
O mandato do Deputado Jalser pertence a ele, mas foram seus 
eleitores que deram. Só seus eleitores ou a justiça podem tirar esse 
direito. Agora, o mandato de presidente foi escolha nossa e eu me 
sinto constrangido por ter um presidente nesta situação. Eu sei que 
existe toda a questão de um coleguismo entre nós, ninguém quer 
tocar nesse assunto, mas já foi dado tempo ao Deputado Jalser para 
tomar uma providência, Entretanto, não vi nenhuma iniciativa neste 
sentido. Assim como também procurei conversar com ele e o orientei 
a tomar uma decisão. Mas ele foi bem rígido comigo e disse que 
a palavra renúncia não existe no vocabulário dele. E como é que 
fica essa situação, haja vista que ele representa hoje um poder que 
entre todas as funções tem a tarefa de fiscalizar a coisa pública. 
Ele representa um poder que tem dedicação exclusiva integral fora 
do estado e dentro do estado. Então,  juntamente com a militância 
do meu partido decidimos e fui claro com ele. Não estou aqui, de 
maneira nenhuma, sendo covarde no meu posicionamento, pois 
pensava encontrar nele uma reação à altura e na constituição uma 
saída. Mas, pelo contrário, encontrei, inclusive, algumas atitudes de 
revanchismo para com a minha pessoa, a ponto que devolveu o meu 
Policial Militar, que está há seis anos comigo. Inclusive, há quatro 
anos, quando eu era oposição ao governo anterior ninguém fez a 
devolução do policial para o quartel da Polícia Militar, me atingindo 
diretamente. Projetos de Lei que eram de interesse do Instituto de 
Tecnologia,  acima de tudo de interesse da sociedade roraimense, 
sobre a  abertura do orçamento para aprovar e elaborar o zoneamento 
comunitário nesta Casa, eu imagino que sob orientação, o G-14, 
na sua grande maioria, rejeitou o projeto. Mas, eu não estou aqui 
partindo para o revanchismo, não quero individualizar essa questão. 
Eu só quero que a gente possa andar e dar uma satisfação à sociedade 
roraimense que não aceita mais.
 E neste sentido, Senhoras e Senhores Deputados, tentei 
dialogar, mas não encontrei resultado, pelo contrário, encontrei as 
portas fechadas. Então, eu tomei algumas iniciativas. E uma delas 
foi buscar a justiça. Eu ajuizei na manhã de hoje, na Assessoria 
Jurídica, uma ação popular pedindo o afastamento do Deputado 
Jalser, alegando várias situações da presidência.
 Então, Senhor Presidente, Senhores Deputados, essa não é 
uma questão pessoal, Pelo contrário, sempre dialoguei e me dei bem 
com o Deputado Jalser, mas entendo que na altura do campeonato, 
a maneira mais honrosa e tranquila de nós continuarmos discutindo 
projetos de relevância neste estado para a sociedade roraimense, seria 
uma discussão, sobre a saída dele da Presidência. Quero, aqui, mais 
uma vez, conclamar, não apenas o Deputado Chagas, mas às pessoas 
que o cercam, para que possam convencê-lo a renunciar e fazer novas 
eleições para presidente. Eu estou falando apenas de presidente da 
Mesa. Então, este é meu posicionamento, Senhoras e Senhores. 
Queria dizer que foi eu mesmo quem pediu para meu advogado 
entrar com essa ação. Se dará resultado ou não, eu não sei, estou 
fazendo a minha parte. E até entendo que um outro colega não queria 
se posicionar de alguma forma, por uma questão de coleguismo, de 
amizade, mas o que está prevalecendo neste momento aqui é o Poder 
Legislativo de Roraima, que está passando por uma situação inédita, 
inclusive, de conhecimento no âmbito nacional
 Então, Senhoras e Senhores, espero não sofrer mais 
nenhum tipo de represália em respeito as minhas demandas, ou 
perseguições a minha pessoa aqui na Casa, até porque não tenho 
o que esconder. Estou de peito aberto para discutir a minha vida 
pessoal, o meu patrimônio e as minhas ações políticas. Entendo e 
respeito o posicionamento diferente de qualquer colega, ou até 
mesmo do Deputado Jalser Renier. Estou falando em nome do Poder, 
pedindo ao Poder Legislativo que aqui representa os Deputados que 
possamos encontrar uma saída. Talvez os senhores que tenham mais 
influência junto ao Deputado Jalser Renier possam convencê-lo a 
encontrar uma saída e possamos eleger um deputado de consenso. 
Inclusive, apodemos ajudar o Deputado Jalser a continuar com seu 
mandato, ajudar esta Casa a avançar nos seus trabalhos para possamos 
encerrar este ano com grandes construções para o nosso estado, 
nos preparando para um próximo ano novo com muita produção e 
desenvolvimento aqui nesta Casa,  beneficiando diretamente a nossa 
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exercício desta Casa Legislativa, excelentíssimos senhores e senhoras 
deputadas aqui presentes. Coronel Valério, Comandante do Primeiro 
Batalhão Logístico de Selva, neste ato representando o General 
Polsin, Comandante da Primeira Brigada de Infantaria de Selva; 
Coronel Dagoberto Gonçalves, Comandante-Geral da Polícia Militar 
no estado de Roraima, Coronel Fidelis, subcomandante do Corpo 
de Bombeiros, representando o Coronel Amaral, Comandante-Geral 
do Corpo de Bombeiros de Roraima; Autoridades civis e militares 
de todos os poderes aqui presentes; Comandantes de organizações 
militares do nosso exército brasileiro; caros integrantes da Primeira 
Brigada de Infantaria de Selva; oficiais e praças aqui presentes; 
Senhoras, senhores, convidados e amigos, bom-dia. Inicialmente, 
agradeço a presença de todas as autoridades já nominadas e de todos 
os demais que nos honram com suas presenças e que prestigiam essa 
significativa solenidade. Também meus agradecimentos ao amigo, 
excelentíssimo senhor Deputado Coronel Chagas, responsável pela 
indicação do meu nome para receber esta homenagem, na pessoa de 
quem agradeço aos demais deputados desta Casa de Leis, legítimos 
representantes dos cidadãos de Roraima, os quais aprovaram, por 
unanimidade, a concessão desta Comenda. Hoje é um dia muito 
especial para mim. A Comenda Orgulho de Roraima, a qual esta Casa 
teve a generosidade de me conceder, muito me honra e me enche 
de orgulho. Sinto-me realmente um privilegiado e considero este 
momento um dos mais importantes de toda minha vida. Neste dia, 
vem a minha mente as inúmeras e saudosas Memórias desde o ano de 
2003, quando tive o privilégio de, pela primeira vez, servir o Estado 
de Roraima por dois anos maravilhosos. Naquela oportunidade, 
em 2003 e 2004, fui muito bem acolhido pelas pessoas que fazem 
deste estado, um lugar tão especial. Eu e minha família nos sentimos 
realmente parte deste povo. Fomos tão felizes aqui que em outras 
duas oportunidades em 2008 e 2009 quando comandei o 10º Grupo 
de Artilharia de Campanha de Selva, e em 2014 e 2015 quando 
comandei a Primeira Brigada de Infantaria de Selva, tivemos a 
felicidade de viver anos maravilhosos repletos de novas experiências 
no estado mais setentrional do Brasil. Entretanto, não foram apenas 
nestas oportunidades que tive a honra de estar presente junto a este 
povo tão acolhedor. Em 2011, quando servia no Comando Militar da 
Amazônia, viajei algumas vezes à Boa Vista a trabalho para realizar 
visitas de orientação técnica em nossas organizações militares do 
exército. Além disso, no ano de 2011, estive aqui para visitar minha 
filha que cursava naquela época a Universidade Federal de Roraima. 
Este maravilhoso estado exerceu uma atração tão grande à minha 
família que após passar o Comando da Primeira Brigada de Infantaria 
de Selva, em janeiro de 2016, meus únicos dois filhos decidiram 
cortar o cordão umbilical e adotar a capital Boa Vista como novo lar. 
Hoje, os dois trabalham, estudam e vivem integrados à comunidade 
roraimense. Sinto-me bastante envaidecido com esta homenagem, 
concedida às pessoas que, pela atuação no Estado ou no Ex-
Território de Roraima, tenham se tornado símbolo e referência para 
a população de Roraima. Entretanto, gostaria de enfatizar que é com 
muita humildade que recebo nesta data essa honraria. A conquista 
dessa comenda não é fruto apenas dos meus esforços individuais, 
é fruto também da soma dos esforços de todos os militares da 
Primeira Brigada de Infantaria de Selva, que se dedicaram e se 
dedicam incondicionalmente às suas atribuições, contribuindo para 
o desenvolvimento regional. Muitas atividades foram realizadas em 
prol deste estado, como bem disse nosso Deputado Coronel Chagas, 
cito como exemplo a parceria com a defesa civil nas ações de ajuda 
humanitária, nas ações cívico -sociais, na parceria com os órgãos 
de segurança pública, no apoio ao combate à dengue, nas ações em 
prol do meio ambiente e ainda no importante trabalho de formar 
cidadãos que prestam o serviço militar, para que depois retornarem 
à sociedade com mais maturidade, responsabilidade e cientes dos 
seus deveres como cidadãos e patriotas. A todos esses militares os 
meus mais sinceros agradecimentos. Agradeço, nesta oportunidade, 
também às autoridades do Governo do Estado de Roraima e do 
Município de Boa Vista, aos integrantes do Poder Executivo, 
Legislativo, Judiciário, aos órgãos de segurança pública, polícia 
civil, Polícia militar, corpo de bombeiros e guarda municipal, à base 
aérea de Boa Vista, à imprensa, à instituições civis pela excelente 
parceria desenvolvida em todos os momentos que estive à frente da 
Primeira Brigada de Infantaria de Selva. Agradeço especialmente à 
minha família, à minha querida esposa Rosa Maria companheira de 
todos os momentos, meu porto seguro e alicerce de nossa família e 
aos meus queridos filhos Iolanda e Victor Hugo, esta homenagem 
também é para vocês que a todo momento estiveram ao meu lado, 

Mozart, cumprimento a todos. E quero cumprimentar também o 
Comandante do 10º Grupo de Artilharia de Campanha de Selva, 
Tenente Coronel Lúcio Alves de Souza; o Tenente Coronel do 7º 
BIS, Coronel Davi Leonardo; o Subcomandante do 12º Esquadrão 
de Cavalaria Mecanizada, Capitão Anderson Carlos Machado; o 
Comandante da Companhia de Comando da 1ª Brigada de Infantaria 
de Selva, Major de Infantaria de Tiago Garcia Pereira; o Comandante 
do 1º Pelotão de Comunicação de Selva, Capitão Wagner da Silva 
Menezes; o Comandante do 32º Pelotão de Polícia do Exército, 
Primeiro Tenente Henrique Machado da Silva; meus cumprimentos 
também à família do General Mansur, Senhora Rosa e seus filhos 
Iolanda e Victor, e, em nome da Senhora Lourdes Pinheiro, nós 
cumprimentamos a todos os amigos do General Mansur aqui 
presentes. Senhores militares do Exército, Senhores Oficiais, Praças, 
amigos e amigas, imprensa, senhoras e senhores a todos o nosso 
cordial bom-dia. A homenagem Orgulho de Roraima, nos termos da 
Resolução nº 04/04, é concedida àquelas pessoas físicas, jurídicas ou 
organizações que pela atuação no estado, ou, no Território Federal 
de Roraima se tornaram símbolo de referência para a população 
roraimense. Existe uma mensagem de um autor desconhecido que 
pode se aplicar perfeitamente ao cidadão Carlos Alberto Mansur, 
diz ela: “faça de sua vida uma existência de marco indelével de sua 
passagem pela terra, para que entenda sua missão e a cumpra com 
humildade e grandiosidade”. Ao analisar a biografia do General 
Carlos Alberto Mansur, se constata, de forma inequívoca, que ele 
efetivamente sabe qual é a missão dele neste plano terrestre e, com 
certeza, a cumpre com humildade e grandiosidade. Sua biografia 
revela uma trajetória de vida voltada a servir a pátria. São quase 40 
anos de vida dedicados ao Exército Brasileiro. Durante o período 
que serviu em Roraima, o General Mansur, como Comandante da 
Primeira Brigada de Infantaria de Selva, desenvolveu inúmeras 
atividades que contribuíram para o desenvolvimento regional nas 
seguintes áreas: educação, cultura, esporte e lazer. Ele também 
desenvolveu ações cívico-sociais, em apoio aos órgãos de segurança 
pública, aos órgãos de saúde pública, em defesa do meio ambiente, 
à defesa civil, à execução de operações de combate aos ilícitos 
transfronteiriços no tocante ao tráfico de drogas e descaminhos e ao 
garimpo ilegal. Atuou também em operações na faixa de fronteiras 
com as unidades sob seu comando, em operações de fiscalização de 
produtos controlados, apoiou ações de segurança integrada durante a 
copa do mundo, a execução do Projeto Soldado Cidadão, do Projeto 
Força no Esporte, a criação da Escola de Instrução Militar na cidade 
de Boa Vista e sem demérito de todas essas ações, aquela que acho 
a mais importante para os nossos jovens que já concluíram o ensino 
médio e estão cursando uma faculdade, sob o comando do General 
Mansur, pois a Primeira Brigada de Infantaria de Selva teve papel 
fundamental na criação do Núcleo de Preparação de Oficiais da 
Reserva – NPOR, no décimo grupo de artilharia de campanha de 
selva em Boa Vista/Roraima. O NPOR deverá funcionar a partir de 
2017. Essa é uma conquista incrível para os jovens do nosso estado 
de Roraima. Então, apenas elenquei aqui os vetores das ações do 
General Mansur durante sua permanência, durante seu comando na 
Primeira Brigada de Infantaria de Selva. Em cada um desses vetores 
são diversas ações que totalizam mais de 60 ações desenvolvidas 
nesses quatorze vetores de atuação em benefício direto da sociedade 
roraimense. O General Mansur não se preocupou apenas em exercer 
as atividades inerentes ao exercício de sua carreira de caserna, ele 
se preocupou em desenvolver ações que beneficiavam diretamente a 
sociedade roraimense, através de projetos que visavam o interesse 
coletivo e o bem comum. Por esses motivos, por esse extenso rol de 
trabalhos dedicados ao povo roraimense é que apresentamos o Projeto 
de Decreto Legislativo com a finalidade de conceder ao General 
Carlos Alberto Mansur, destacado militar do Exército Brasileiro, a 
Comenda Orgulho de Roraima, projeto aprovado por unanimidade 
pelos Deputados desta Casa Legislativa. Assim, agradeço a todos os 
colegas parlamentares e também a todos os servidores desta Casa que 
contribuíram para a realização desta solenidade. Concluindo minhas 
palavras, desejamos firmemente que o senhor General Mansur 
continue sua caminhada, agora, evidentemente em outra região do 
País, com a mesma disposição e compromisso demonstrado durante 
sua passagem por Roraima, extensivo a sua digníssima família. 
SELVA! Obrigado.
 Convido para fazer uso da palavra o Senhor General de 
Brigada Carlos Alberto Mansur.
 O Senhor General de Brigada, Carlos Alberto Mansur 
– Excelentíssimo senhor Deputado Coronel Chagas, Presidente em 
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por determinação da justiça, e o Deputado Sampaio era o maior 
rebelde no momento. Eu era o Comandante da PM, mas o General, 
como falou o Deputado Sampaio, deu um tratamento digno a todos os 
policiais que por determinação judicial tinham que ficar recolhidos.
 Com a palavra o Deputado Marcelo Cabral.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral – Bom dia a todos os 
Senhores Deputados, ao General Mansur, ao Coronel Henrique e aos 
demais membros que compõem a Mesa.
 Ouvindo o discurso do General Mansur, percebi que ele 
fala com tamanha empolgação de Roraima, com um carinho especial. 
Sou roraimense, de família tradicional e me orgulho muito ao ver, 
um general que comandou por várias vezes o exército brasileiro em 
Roraima, falar com tanto orgulho e brilho nos olhos que cuidou da 
nossa pátria, cuidou do nosso Estado. Quero dizer meu muito obrigado 
e por onde passar levar nosso carinho, nosso coração. Roraima é de 
todos, é de quem nasceu, de que vem para cá ajudar a construir nosso 
estado, que é novo, jovem e muito promissor, um estado que tem suas 
belezas naturais e muito trabalho a fazer. Parabéns por essa Comenda 
que vai ficar na sua história e na história da Assembleia Legislativa 
do Estado de Roraima.
 Senhor Presidente, desde já faço um Requerimento, 
solicitando também a Comenda Orgulho de Roraima ao Coronel 
Luiz Henrique, que está indo embora, para que não esqueça do nosso 
Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Chegamos ao fim 
dessa solenidade. Agradecemos a presença de todos e damos por 
encerrada.
 Suspendo a Sessão por cinco minutos e voltaremos com a 
Sessão na Ordem do Dia.
 Reaberta a Sessão.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Alcançada a 
finalidade da Comissão Geral, retorno os trabalhos na fase em que se 
encontravam.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
verificação de quórum para darmos prosseguimento a Ordem do Dia.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria - Senhor 
Presidente, não há quórum.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo 
quórum regimental para deliberar as matérias da Ordem do Dia, 
as transfiro para a próxima Sessão. Passaremos, agora, para o 
Expediente de Explicações Pessoais.
 Não havendo nenhum Deputado que queira usar do 
Expediente de Explicações Pessoais e não havendo mais nada a tratar, 
encerro a Sessão e convoco outra para o dia 23, à hora regimental.
  Estiveram presentes em Plenários os Senhores Deputados: 
Angela Á. Portella, Brito Bezerra, Chico Mozart, Coronel Chagas, 
Evangelista Siqueira, Flamarion Portela, Izaías Maia, Jânio Xingú, 
Joaquim Ruiz, Jorge Everton, Marcelo Cabral, Masamy Eda, Naldo 
da Loteria, Odilon Filho, Soldado Sampaio e Zé Galeto.

sempre com o sorriso nos lábios, transparecendo a solidez familiar 
necessária para que eu pudesse alcançar os objetivos profissionais 
mais difíceis. Finalmente, essa Comenda marca a minha relação 
com Roraima, este fascinante estado que muito respeito e aprendi 
a admirar. Neste estado pude conhecer pessoas incríveis, as quais 
se tornaram grandes amigos. Aqui, vivenciei anos profissionais dos 
quais tenho muito orgulho. Por isso assim quero registrar minha 
gratidão por Roraima, pois sou muito grato a este estado que me 
adotou e a minha família. Sinto-me extremante orgulhoso por essa 
honraria e tudo farei para bem representar esse estado, sempre 
ressaltando suas inúmeras qualidades. Encerro minhas palavras 
com o trecho da poesia Hino de Roraima, cujos versos sintetizam o 
espírito dos cidadãos roraimense: “ todos nós exaltamos Roraima, de 
uma terra de gente viril, é benesses das mãos de Jesus para um povo 
feliz varonil”. Muito obrigado Roraima e a todos aqui presentes.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Com a palavra o 
eminente Deputado Soldado Sampaio.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Quero aqui 
render minhas homenagens ao General Mansur pelo relevante 
trabalho prestado ao nosso exército brasileiro, às forças armadas 
como um todo e, especialmente, à Roraima. Ele veio para cá, gostou, 
se apaixonou e quando for embora, sair vai com saudades. Quem 
bebe água do Rio Branco, sempre sente saudades. E estamos de 
portas abertas, caso na sua reforma, reserva queira vir morar em 
Roraima, pois será muito bem-vindo e reconhecido pelos relevantes 
trabalhos prestados. Eu alí na sala vip o cumprimentei, quando nos 
encontramos num momento difícil pra mim, e pra ele, em 2009. 
Coronel Chagas, eu estava à frente de um movimento e lá a gente 
se entendeu. Na época, eu estava muito alterado e fiquei trancando 
uns dias no exército, e o Comandante do GAC era o General Mansur. 
E foi e lá conheci a pessoa que ele é, fui tratado com todo carinho 
e atenção possível, nem parecia uma tranca, a gente sentia falta 
da liberdade, porque ter liberdade é bom em qualquer momento 
e qualquer hora, mas falta de atenção, respeito, não só para mim, 
bem como para os demais colegas, nunca faltou, é e assim que se 
constrói um relacionamento. Naquele momento eu era subordinado 
à sua autoridade no quartel e acredito ser esse o seu perfil de tratar 
o subordinado, por isso o seu sucesso, carisma, o respeito que se 
constrói dessa forma. Parabéns, só temos a agradecer ao senhor pelos 
bons pelo bom serviços prestados ao nosso estado, ao nosso exército, 
que mais do que nunca merece o nosso respeito,e ai de Roraima se 
não fosse as forças armadas, o exército que abriu a BR nesse estado, 
para de torná-lo acessível ao povo brasileiro como um todo, além de 
construir nossas fronteiras. Parabéns General, sucesso, só temos que 
agradecer.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Deputado 
Sampaio, então foi hospede do General, e foi muito bem tratado. 
Naquele momento difícil por que passava a corporação, o senhor 
estava no comando do GAC e tínhamos que alojar algumas pessoas 


