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SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2565 SESSÃO, EM 20 DE DEZEMBRO DE 2016.

52º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.
= ORDINÁRIA=

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS
(Em exercício)

 Às nove horas do dia vinte de dezembro de dois mil e dezesseis, 
no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima quingentésima 
sexagésima quinta 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 Izaías Maia – 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:
 RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO:
 Mensagem Governamental nº 133/16, encaminhando, para 
apreciação, do Projeto de Lei de Crédito Suplementar por excesso de 
arrecadação, em favor do Fundo Estadual de Saúde, no valor global de R$ 
8.295.575,00 (oito milhões, duzentos e noventa e cinco mil, quinhentos e 
setenta e cinco reais).
 Mensagem Governamental nº 134/16, encaminhando, para 
apreciação, o Projeto de Lei de Crédito Suplementar por excesso de 
arrecadação, em favor das operações especiais, no valor global de R$ 
16.343.538,09 (dezesseis milhões, trezentos e quarenta e três mil, quinhentos 
e trinta e oito reais e nove centavos).
 Mensagem Governamental nº 135 de 19/12/2016, encaminhando, 
para apreciação, Projeto de Lei de crédito suplementar por transposição, em 
favor da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, no valor global de R$ 
438.347,52 (quatrocentos e trinta e oito mil, trezentos e quarenta e sete reais e 
cinquenta e dois centavos).
 Mensagem Governamental nº 136/16, comunicando veto parcial 
ao Projeto de Lei nº 007/16, que “dispõe sobre a criação do Fundo de 
Reaparelhamento e Aperfeiçoamento da Polícia Militar de Roraima – FREA/
PM – e a taxa em razão do Poder de Polícia, e dá outras providências”.
 Ofício nº 1736/16, do Secretário-Chefe da Casa Civil, 
encaminhando cópia do Ofício nº 2305-GAB/SETRABES, de 16/11/16, com 
informações referentes à Indicação nº 384/16, de autoria do Deputado Zé 
Galeto.
 Ofício nº 498/16, da Procuradoria-Geral de Justiça, encaminhando 
Mensagem e Projeto de Lei Complementar, que “dispõe sobre o Diário Oficial 
Eletrônico do Ministério Público como instrumento de comunicação de seus 
atos administrativos”.
 RECEBIDO DO TRIBUNAL DE CONTAS:
 Ofício nº 055/16, do Conselheiro do TCE/RR, encaminhando 
cópia do Relatório de Auditoria nº 009/2016 – COLEC.
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS:
 Processo nº 095/16, da Comissão Interna/ALE/RR, para 
elaboração do anteprojeto do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Consulto os oradores 
inscritos para o Grande Expediente, tendo em vista que nós teremos hoje uma 
Sessão Solene e uma extensa Ordem do Dia. Gostaria de saber se concordam 
em retirar sua inscrição e fazerem seus pronunciamentos na Sessão Plenária 
de amanhã.
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Da minha parte, concordo, 
Senhor Presidente, e retiro a minha inscrição.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Como o Deputado 
George Melo e Deputado Sampaio não se encontram para se pronunciarem 
entraremos na Ordem do Dia.
 Anúncio a discussão e votação, em turno único, da Mensagem 

Governamental n° 115, de 17/11/16, de veto parcial ao Projeto de Lei nº 03/16, 
que “dispõe sobre a redução temporária dos subsídios mensais dos casos 
existentes na administração direta e indireta do Estado de Roraima; do Projeto 
de Lei nº 148/16, que “autoriza o Poder Executivo a abrir ao orçamento fiscal 
do Estado de Roraima, em favor da Secretaria de Estado de Educação e 
Desporto – SEED, crédito suplementar no valor global de R$ 12.704.379,03 
(doze milhões, setecentos e quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e três 
centavos) para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente”, 
de autoria do Poder Executivo; do Projeto de Lei nº 143/16, que “autoriza 
o Poder Executivo a abrir ao orçamento fiscal do Estado de Roraima, em 
favor da Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima – ADEERR, 
crédito suplementar, no valor global de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta 
mil reais) para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, 
de autoria do Poder Executivo; do Projeto de Lei nº 154/16, que “autoriza 
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal do Estado de Roraima, em 
favor da polícia militar do Estado de Roraima, crédito suplementar, no valor 
global de r$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) para reforço 
de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”, de autoria do Poder 
Executivo; do Projeto de Lei nº 147/16, que “autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao Orçamento Fiscal do Estado de Roraima, em favor da Secretaria 
de Estado da Comunicação – SECOM, crédito suplementar no valor global 
de R$ 3.115.000,00 (três milhões, cento e quinze mil reais) para reforço 
de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”, de autoria do Poder 
Executivo; do Projeto de Lei nº 146/16, que “autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor da Secretaria de Estado da 
Fazenda-SEFAZ, crédito suplementar no valor global de R$ 11.342.547,24 
(onze milhões, trezentos e quarenta e dois mil, quinhentos e quarenta e sete 
reais e vinte e quatro centavos) para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente, de autoria do Poder Executivo; do Projeto de Lei 
nº 141/16, que “dispõe sobre a divulgação dos gabaritos e justificação das 
respostas apontadas pelas bancas examinadoras no âmbito do Estado de 
Roraima”, de autoria do Deputado Jalser Renier; do Projeto de Lei nº 151/16, 
que “dispõe sobre a instituição do dia do agente penitenciário”, de autoria 
do Deputado Jânio Xingú; do Projeto de Decreto Legislativo nº 030/16, que 
“concede a Comenda Orgulho de Roraima à Fundação Altino Ventura que 
indica, e dá outras providências”, de autoria dos Deputados Coronel Chagas e 
Joaquim Ruiz.
 Neste momento, a Sessão Plenária será transformada em Comissão 
Geral, atendendo a Requerimento nº 094 e 095 do corrente ano, oportunidade 
em que esta Casa prestará homenagem com a Comenda Orgulho de Roraima 
e Mérito Legislativo ao atleta roraimense Campeão Olímpico Thiago Maia de 
Alencar; ao Professor Doutor Getúlio Alberto de Souza Cruz e ao médico e 
Ex-Senador da República, Doutor Francisco Mozarildo de Melo Cavalcante. 
Suspendo a Sessão pelo tempo necessário para a transformação da Sessão em 
Comissão Geral.
 Reaberta a Sessão.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Havendo quórum 
regimental, dou por reaberta a Sessão, passando a palavra à Senhora Mestre 
de Cerimônia desta Casa Márcia Seixas.
 A Senhora Mestre de Cerimônia Márcia Seixas – Esta solenidade 
tem por objetivo agraciar a Comenda Orgulho de Roraima, ao Professor 
doutor Getúlio Alberto de Sousa Cruz; ao Ex-Senador da República, Doutor 
Francisco Mozarildo de Melo Cavalcante, conforme Decreto Legislativo nº 
27/16, e ao atleta Thiago Maia, conforme Decreto Legislativo nº 24/16, que 
também será agraciado hoje com a Comenda da Ordem do Mérito Legislativo, 
Grau Mérito Especial.
 Com a palavra o Excelentíssimo Senhor Presidente em exercício, 
Deputado Coronel Chagas.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Sob a proteção de Deus 
e em nome do povo roraimense, declaro aberta a presente Sessão Especial 
convocada nos termos regimental, através dos Requerimentos nº 94 e 95 do 
corrente ano.
 Solicito à Deputada Lenir e ao Deputado Mecias de Jesus para 
que conduzam até este plenário o Professor- Doutor Getúlio Alberto de Sousa 
Cruz.
 Convido para tomar assento à Mesa dos trabalhos o Deputado 
Naldo da Loteria, Primeiro-Secretário desta Casa.
 Solicito aos Deputados Odilon e Valdenir Ferreira  para que 
conduzam até este plenário o atleta medalhista de ouro Thiago Maia Alencar.
 A Senhora Mestre de Cerimônia Márcia Seixas – Convidamos 
todos para, em posição de respeito, cantarmos o Hino Nacional e o Hino do 
Estado de Roraima.
 Ouviremos o Presidente em exercício, Deputado Coronel Chagas, 
autor da indicação da Comenda Orgulho de Roraima para o Professor-Doutor 
Getúlio Alberto de Sousa Cruz e Doutor Francisco Mozarildo de Melo 
Cavalcante e para o atleta Thiago Maia.
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Getúlio Alberto de Souza Cruz; cumprimento o homenageado, neste momento, 
com a Medalha do Mérito Legislativo, tão importante que é a comenda que 
nós, orgulhosamente, oferecemos àqueles que se destacam em nome do nosso 
Estado, Thiago Maia. Cumprimento o Senador Mozarildo Cavalcante, ausente 
nesta Sessão; à toda imprensa, até porque neste momento a TV Assembleia 
está transmitindo ao vivo pelo canal 57.3 esta Sessão Solene. Cumprimento, 
em especial, à família do meu amigo Getúlio Cruz, Dona Nazaré, suas filhas 
Paula e Caroline, seus filhos Getulinho e Alberto, e a todos os membros da sua 
família a quem tenho um carinho imenso.
 Neste momento, eu gostaria de me dirigir especialmente ao meu 
amigo Getúlio Cruz. Ex-governador, um homem que fez a sua história e que 
lembro, ainda era muito jovem, muito criança, mas foi o primeiro governador 
do então Território de Roraima, nomeado pelo presidente da época, em que 
houve uma aclamação quase que unânime quando foram pegá-lo no aeroporto 
de Boa Vista. Foi, sem dúvida alguma, um marco na história do nosso Estado. 
Naquele momento entrava pelos portões do nosso aeroporto a esperança 
do nosso Território. O Doutor Getúlio, economista, sempre procurou fazer 
política olhando para frente, com os pés no chão, fazendo com que as pessoas 
os respeitasse pela sua trajetória, pelo que ele pudesse fazer de bom para o seu 
povo, para sua terra.
 Getúlio Alberto de Souza Cruz é, sem dúvida alguma, um orgulho 
para nós roraimenses, deputados estaduais que aprendemos com suas lições. 
Digno de respeito são os seus cabelos, agora brancos e que fazem da sua 
história a maior vibração que um cidadão macuxi pode ter, hoje visto como 
um político forte, hoje domina um jornal de credibilidade, uma rádio com 
absoluta audiência, mas acima de tudo um homem que tem experiência na sua 
vida profissional, um homem preparado para ocupar qualquer cargo público 
neste estado, não pelo seu conhecimento, não pela sua experiência, mas pela 
sua credibilidade junto à população e à classe política do nosso Estado, e vale 
tanto para os que gostam dele como para os que, de uma certa forma, não o 
admiram. Eu me coloco no rol daqueles que o admiram pela sua trajetória, 
sobretudo pela maneira como o senhor conduz as suas amizades. O senhor é 
um homem do bem, sempre está ao lado dos seus amigos, sempre os ampara 
e os protege, e sempre me dá bons conselhos na hora em que eu preciso. É na 
sua porta que eu bato quando em momentos de dificuldades e lá eu escuto as 
palavras de um homem que já viveu as suas dificuldades e que passa em um 
tom suave a sua maneira de ser, para possa, sem dúvida alguma, tirar lição de 
cada palavra que sai da experiência deste homem.
 Doutor Getúlio, para nós roraimenses, para mim, como macuxi, é 
um orgulho tê-lo em nossa Casa e fazer parte desta homenagem e ter proposto 
o seu nome, porque o senhor, sem dúvida alguma, é merecedor desta comenda 
Orgulho de Roraima.
 Me dirijo ao não menos importante atleta que não tive a 
oportunidade de conhecê-lo ainda, até porque não sou tão novo quanto o 
Deputado Chagas que joga muita bola, mas quero dizer que para nós, Thiago, tê-
lo aqui nesta Casa é, sem dúvida alguma, um momento de muita alegria, como 
disse o Deputado Chagas. Nós sabemos a história dos grande homens, não só 
deste país como do mundo. Os grande homens, nasceram de famílias muito 
simples, que fazem parte do povo. Da sua simplicidade, dentro de um campo 
de futebol, fez a estrela do Estado de Roraima brilhar na história olímpica 
dos jogos olímpicos e daquela sena que cobria seu rosto embrulhados de 
lágrimas, conquistando um título único para o futebol brasileiro, empunhando 
a bandeira do Estado de Roraima. Você poderia colocar a bandeira do Brasil 
naquele momento, mas você preferiu, ao invés da bandeira do Brasil, colocar 
a de Roraima, dizendo:, antes de ser brasileiro, sou um caboclo guerreiro, 
nascido nessa terra. Antes de ser brasileiro e ter a minha bandeira brasileira, 
sob a proteção deste País, a pátria mais querida, está a bandeira do Estado de 
Roraima, essa bandeira que tem sido sofrida ao longo dos anos, que tem sido 
penalizada ao longo dos anos. Naquele dia, naquela hora, o Estado de Roraima 
queria lhe abraçar e queria lhe dizer o quanto é bom ser roraimense, quanto é 
bom ter um garoto como você, vencedor com seus próprios recursos, com suas 
próprias condições e o próprio talento. Portanto, meu irmão, parabéns a você, 
parabéns aos seus pais que estão aqui homenageando neste evento. E o senhor 
Joel Alencar, pai do Thiago, para nós é motivo de alegria, sendo orgulho do 
seu filho. E nós só desejamos a você que já conquistou o Brasil, você conquiste 
o mundo, e que amanhã, quem sabe, nós estaremos dando mais uma medalha 
para o melhor jogador do mundo. Eu acredito no seu futebol, acredito no seu 
talento, acredito no teu sonho, porque o homem é do tamanho do seu sonho.
 Gostaria de falar do meu amigo Mozarildo Cavalcante, nasci pelas 
suas mãos, Senador Mozarildo Cavalcante, médico, fez o parto da minha mãe. 
Eu lembro minha mãe me contando que o Mozarildo tinha que fazer o parto 
naquele momento, dizia que eu tinha que nascer, mas estava difícil porque 
minha cabeça era muito grande. Tanto é verdade que as fotos mostram isso. 
Na primeira foto apareço com aquela quantidade de latas de leite atrás. E o 
Mozarildo dizia: eu preciso terminar esse parto porque tenho uma visita pra 
fazer, preciso urgentemente terminar esse parto. Ele conversava como se não 

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Bom dia a todos os 
senhores e senhoras presentes. Quero cumprimentar todos os Deputados e 
servidores desta Casa. Quero cumprimentar, em especial, o Doutor Getúlio 
Cruz e seus familiares, cumprimentar também este jovem atleta que nos 
enche de orgulho, Thiago Maia, junto com seus familiares e todos que nos 
acompanham pelo sinal da TV Assembleia em todos os municípios do Estado 
e a todos os profissionais de comunicação que fazem a opinião pública do 
Estado de Roraima.
 A homenagem Orgulho de Roraima, nos termos da Resolução 
desta Casa, é concedida àquelas pessoas físicas e jurídicas que pela atuação 
no estado ou no antigo Território Federal de Roraima se tornaram para a 
população um símbolo de referência. Eu tenho sempre passado uma mensagem 
que simboliza bem este momento, que diz o seguinte: Faça da sua vida uma 
existência e marco indelével de sua passagem pela terra para que entenda a sua 
missão e as cumpra com humildade e grandiosidade. Ao se analisar a biografia 
dos senhores-doutores Getúlio Cruz e Mozarildo Cavalcante e do jovem atleta 
Thiago Maia, se constata que cada um deles sabe muito bem qual é a sua 
missão neste plano terrestre. Seja como professor universitário, como médico, 
empresário, político ou como atleta profissional do esporte, que é a paixão 
nacional do Brasil, afirmo com absoluta convicção que eles cumprem com sua 
missão com humildade e grandiosidade. Suas biografias são tão diferentes, 
mas íntegras, que revelam trajetórias de vidas próprias de homens livres e 
de bons costumes. Observa-se que em suas ações, através de suas ações e 
atividades sempre procuraram bem representar o Estado de Roraima e o seu 
povo, destacando-se diversas ações, quer no campo político, quer no esporte, 
destacam-se aquelas que visam o bem comum e o interesse coletivo, e nesse 
sentido, prestam relevantes serviços ao Estado de Roraima. Por esses motivos 
e por seus extensos róis de trabalhos dedicados ao povo roraimense e em 
representar o nosso Estado, é que foi aprovado por unanimidade os respectivos 
Projetos de Decreto Legislativo com a finalidade de conceder ao doutor 
Getúlio Cruz, ao Mozarildo Cavalcante e ao Thiago Maia a Comenda Orgulho 
de Roraima. Por suas trajetórias de vidas, bem distintas, como falei, o doutor 
Getúlio, nascido em família humilde, da mesma forma Mozarildo Cavalcante, 
que tantas contribuições tem dado ao Estado de Roraima. Quer seja, como 
empresários, geradores de emprego e renda, como também na política, 
pelos cargos relevantes que os dois ocuparam. E, também, como professor 
universitário, especialmente o doutor Getúlio Cruz, que ainda atua nos bancos 
escolares. E o jovem Thiago Maia, eu tive a felicidade de conhecê-lo ainda 
menino, ainda é um jovem menino, o vi garoto jogando bola nos gramados de 
Roraima, e já com 10, 12 anos, já vimos o potencial dele e a luta que ele teve 
junto com sua família, da dificuldade que é, sair daqui de Roraima distante dos 
grandes centros esportivos e perambular pelos clubes fazendo teste, com toda 
dificuldades de quem sai de sua cidade natal para tentar a sorte no futebol, 
com o pouco apoio que tem essa modalidade especificamente, são milhares 
de jovens que todos os anos saem de suas casas, vão aos grandes centros 
fazer testes em grandes clubes com o sonho de um dia pisar nos gramados 
e disputar por um grande clube, seja ele da série B, C ou A dos certamos 
nacionais e poder disputar um campeonato brasileiro e ali tirar o sustento de 
seus familiares, pois o Thiago Maia viveu essa história, vive essa história. Ele 
saiu daqui, como muitos outros jovens saem todos os anos conseguiu com seu 
talento conquistar o seu espaço em um grande clube brasileiro e mais do que 
isso, não só fazer parte do elenco, mas ser titular, disputar um campeonato 
brasileiro da série A e fazer todos nós roraimenses, nascidos ou não aqui, 
roraimenses de coração, sentir orgulho de ser roraimense e ver um jovem que 
saiu daqui envergar não só a camiseta de um grande clube como é o Santos, 
mas também envergar a camiseta da seleção brasileira e, pela primeira vez, 
vemos uma seleção brasileira ganhar uma medalha olímpica nessa modalidade 
de futebol e termos Thiago Maia participando dessa equipe. Eu digo que a 
emoção toma conta de todos os roraimenses, como foi para mim um orgulho 
e emoção muito grande ver o Thiago Maia em campo disputando com muita 
raça, representando o futebol e o povo roraimense.
 Por essas razões é que, nós Deputados desta Casa, aprovamos por 
unanimidade a Comenda ao Thiago Maia, pelo  que ele representa para todos 
nós, ao Doutor Getúlio Cruz e ao Doutor Mozarildo Cavalcante.
 Enfim, eu quero encerrar minhas palavras desejando firmemente 
que todos os três continuem sua caminhada com a mesma disposição e 
compromisso demonstrado até a presente data, extensivas as minhas palavras 
às suas digníssimas famílias. Muito obrigado a todos.
 A Senhora Mestre de Cerimônia Márcia Seixas – Convidamos 
para o seu pronunciamento o Senhor Deputado Jalser Renier, autor da 
Indicação da Comenda Orgulho de Roraima para o Doutor Getúlio Alberto de 
Souza Cruz e para o Doutor Mozarildo de Melo Cavalcante, e da Medalha do 
Mérito Especial ao atleta Thiago Maia Alencar.
 O Senhor Deputado Jalser Renier - Muito bom dia senhores 
deputados, senhoras e senhores da PEC 12. Cumprimento o Presidente desta 
Casa; cumprimento meu amigo parceiro, companheiro a quem admiro, Doutor 
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do Getúlio com exibicionismo, com qualquer arrogância ou prepotência, isso 
significa que todos eles receberam uma grande formação. Eu me lembro, 
Getúlio, em 1985 ou 1986, quando você, me permita, era Governador tinha 
um programa chamado Governando com o Povo, esse era o nome mesmo, não 
é Getúlio? Governando com o Povo. Presidente Chagas, o Getúlio Alberto de 
Souza Cruz, como Governador, foi quem construiu, Deputado Chico Mozart, 
o bairro Tancredo Neves, nessa época a cidade terminava depois do Asa 
Branca. Tancredo Neves foi construído pelo Getúlio, através desse  programa, 
não só se faziam as casas propriamente ditas, mas era um Projeto amplo, 
de atendimento vasto, que atendia pessoas que realmente necessitavam. Eu 
peço é que Deus te dê muita saúde para você continuar colaborando lá na 
Universidade, para você continuar entusiasta da cultura e do conhecimento, 
do saber, porque isso realmente é infinito, que Deus te dê saúde para que você 
continue cultivando esse carinho que você tem pelos seus netos. Você é uma 
pessoa que vive profundamente, esse carinho com seus netos, isso é algo 
que eu procuro também copiar , haja vista que eu já me encontro nessa seara 
também, de conviver diariamente com os netinhos. Então, eu peço desculpa 
pela emoção, é o momento de final do ano, onde as famílias se confraternizam, 
se irmanam, se solidarizam e, diante disso, estou aqui um pouco emocionado. 
Então, Getúlio, que Deus te abençoe profundamente juntamente com sua 
família. Quero me dirigir agora ao Thiago Maia. Thiago, eu vou contar um 
pouco da história. Em 1993, eu assumi a Secretária Municipal de Obras, 
naquela ocasião, por solicitação do seu tio Juarez Alencar, que eu o conhecia 
da Secretaria de Obras desde 1993, pediu para seu pai trabalhar comigo na 
Secretária de Obras, e, ele foi para lá, eu saí de lá e ele continuou trabalhando 
e agora eu o consultei. Você só nasceu em 1997, quatro depois que o Joel 
estava naquela pasta, você nasceu. Eu te acompanho por ser amigo do Juarez 
e sempre estou na casa dele, nas confraternizações ou jogando dominó, 
nas brincadeiras. A sua mãe é uma exímia jogadora de dominó, o Joel nem 
tanto, mas sua mãe é eximia jogadora. A gente teve oportunidade de ver seu 
crescimento, eu me lembro da  dificuldade da sua família, que conversavam 
sobre aquele momento. É bom ver agora você triunfar, ver você vencer, você 
conseguir ser exemplo para muitos jovens de Roraima e ser um exemplo para 
muitos jovens do Brasil. Que Deus te abençoe,  acima de tudo, te dê humildade 
para ter sempre o pé no chão. Por mais dinheiro que você possa ganhar, 
nunca esqueça a sua família, nunca esqueça a sua origem, olhe sempre com 
carinho para aqueles que sempre lhe estenderam a mão. A você desejo toda a 
felicidade do mundo, você é um grande orgulho para o Estado de Roraima. 
Quero dirigir uma palavra ao Senador Mozarildo. Eu só tenho uma coisa para 
dizer sobre o Mozarildo. Que eu considero muito relevante; Mozarildo é um 
político do bom exemplo, da integridade, da honestidade, porque hoje nós 
estamos envergonhados com muitos políticos deste Brasil, que só pensaram 
em milhões, bilhões, saqueando os cofres públicos, prejudicando a população 
tão necessitada. O Mozarildo teve 16 anos de mandato, se não me falha a 
memória, não tem nenhuma citação do Senador Mozarildo, só e, somente por 
isso, o Senador Mozarildo teria que ter o reconhecimento de Roraima para 
reconduzi-lo ao Senado, não foi infelizmente, a soberania popular é que fala 
mais alto, portanto a todos vocês o meu carinho, o meu afeto, estou muito feliz 
de estar neste momento, prestando essa homenagem aos três homenageados 
de hoje.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú- Na mesma linha do Deputado 
Jalser, do Deputado Chagas, do Deputado Flamarion, eu queria apenas dizer 
que falar do Doutor Getúlio é fácil, difícil é falar das suas ações, eu tive a 
felicidade de estar no lançamento do seu livro, eu estou lendo. Na sua palestra, 
Getúlio, você disse que o Pará tinha achado o seu norte; Rondônia, com 
dezessete mil cabeças de gados, tinha achado o seu norte. O Amazonas, através 
do parque industrial do Amazonas, a zona franca, tinha achado o seu norte; 
Roraima ainda estava buscando esse caminho, ainda não tinha encontrado 
o seu norte. Gostaria de falar da sua família, que todos aqui conhecem a 
dona Nazaré, o Getulinho . Eu cheguei aqui em 1990, na época, você me 
acolheu, me dava conselho, eu sempre estava conversando com você e, para 
mim isso é um privilégio. Imagine que nos anos 60 e 70, os jovens saíam 
das suas casas em Roraima e iam para Belém. Roraima não tinha, na época, 
faculdade, nem Manaus tinha. O Doutor Getúlio, o Mozarildo, os jovens iam 
para Belém e ficavam em repúblicas. Vejam as dificuldades que essas pessoas 
passavam, e voltavam de lá trazendo o maior orgulho para suas famílias e, para 
Território de Roraima, traziam diplomas de médicos, economistas, geólogos, 
enfim eram muitos jovens naquela época. Quero dizer a você, Getúlio, que 
seu exemplo, por mais que todos os Deputados não queiram se pronunciar, 
mas o seu exemplo serve para todos, como pai de família, como homem 
honrado, empresário, intelectual, porque procurou estudar. Visitei a sua casa, 
observei que no seu escritório tinha muitos livros, você até brincou comigo: 
Aqui é onde eu penso, estou fazendo doutorado e passo noites estudando, e o 
resultado é esse, a paz, a fraternidade da família, os amigos, é este o legado. 
Como diz a frase: Os homens vivem como se não fossem morrer, e morrem 
como se não tivessem vivido. Você vai deixar um legado para Roraima e 

tivesse acontecendo nada, como se fosse uma coisa banal. Realmente, era pela 
profissão dele, era único médico aqui, depois foram surgindo outros, mas ele 
sempre foi o melhor entre todos, pela sua notável performance na medicina, 
foi tão bom que o povo colocou na Câmara Federal, fazendo como fosse o 
primeiro Deputado Federal do Território. Então, o Senador Mozarildo é um 
exemplo pra mim. Primeiro, graças a Deus, deu tudo certo no meu nascimento, 
não nasci com problemas, minha mãe ficou muito satisfeita. Quando minha 
mãe começou a sentir contrações antes de chegar no hospital, o meu tio estava 
jogando futebol, minha mãe foi até lá e disse: Carlinhos chama um médico, 
estou sentindo dores, meu filho vai nascer agora. O meu tio olhou pra minha 
mãe e disse: minha irmã espera, só dez minutinhos pra terminar essa partida 
que vou chamar o médico. Enfim, agradeço imensamente a esse homem, mas 
não só pelo trabalho na área de medicina que fez ao estado, mas pela postura 
ética, pelo profissionalismo na vida pública que sempre foi cartão-postal da 
sua eficiência e sua sabedoria, Senador Mozarildo Cavalcanti é um orgulho 
para nós, Senador Mozarildo passou pelo Senado, pela Câmara, sem deixar 
nenhum rastro de decepção, ilusão ou vergonha para bandeira do Estado de 
Roraima, sempre lutou pelas pessoas, pela causa que ele acreditiva, pelos 
caminhos que ele percorreu. Então, Senador Mozarildo, lamento pelo senhor 
não estar aqui, mas como o senhor me colocou as razões, os motivos que o 
impediram de se fazer presente, mas agradecemos imensamente a participação 
dos seus representantes neste plenário para receber esta comenda. Aos três 
homens, a geração com mais vida, a geração com mais tempo de vida, Senador 
Mozarildo, governador Getúlio Cruz e a geração que provecta o futuro 
insofismável para nosso Estado. Thiago Maia, parabéns pela sua vitória e por 
muitas que você haverá de obter, e por muitos orgulhos que você haverá de 
fazer pela bandeira de Roraima e pelo macuxi. Obrigado.
 A Senhora Mestre de Cerimônia Márcia Seixas – ouviremos, neste 
momento, o pronunciamento do Deputado Jorge Everton, autor da indicação 
da Comenda Orgulho de Roraima para o Atleta Thiago Maia Alencar.
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Bom dia a todos, gostaria 
de cumprimentar o nosso Presidente e em nome dele cumprimentar os demais 
colegas aqui presentes, cumprimento o nosso homenageado Thiago Maia, 
também, seu pai Joel que se encontra aqui, rendo minhas homenagem, em 
nome da minha amiga Silmara, cumprimentar os demais parentes e familiares 
que vieram prestigiar este evento de homenagem ao Thiago. Cumprimento, 
também, o Doutor Getúlio Cruz. Depois do Coronel Chagas e Jalser, pouco 
me restou pra falar. Eu reitero tudo que foi dito, e o senhor sabe o sentimento 
de carinho e admiração que tenho pela sua pessoa, cumprimento os familiares 
do doutor Getúlio, em nome da sua esposa, Dona Nazaré, que se encontra aqui 
presente.
 Quando resolvi indicar a medalha Orgulho de Roraima para 
o Thiago Maia, ele tinha acabado de ser convocado para seleção, sequer 
sabíamos que destino iria tomar essa olimpíada, até porque a seleção vinha 
em descredito. Thiago, a homenagem que rendi a você não foi pela medalha 
que você ganhou na olimpíada, não foi por essa vitória magnífica que honrou 
e alegrou todo o país da nação. Essa medalha foi para simbolizar a tua luta 
até esse momento, porque rendeu homenagem, Thiago, depois que a gente 
consegue atingir o máximo na carreira se torna fácil, mas pegar na mão e ajudar 
um  jovem que tenta a vida no esporte, isso tem que ser lembrado, isso você 
traz no seu peito, porque você não contou com nenhum apoio governamental 
pra chegar onde chegou, você contou com o apoio da tua família que acreditou 
no teu sonho e fez de tudo para que você pudesse realizar. Esta medalha, 
Thiago, é para que todo jovem se sinta homenageado e se sinta lembrado 
pelos órgãos públicos e pelos poderes, fazendo com que cada jovem se sinta 
homenageado pois nem todos conseguem brilhar por falta de apoio, a família 
sabe muito bem do que eu estou falando. Então, Tiago, você é merecedor, e 
muitas conquistas virão, eu tenho certeza disto, mas fica este lembrete para 
que todos possam ajudar os nossos jovens Roraimenses, que estão dia a dia 
batalhando para conseguir também mostrar o talento que possuem. Meu muito 
obrigado por você mostrar para esses jovens que é possível, sim, conseguir 
realizar seus sonhos. Obrigado e um bom- dia a todos.
 O Senhor Deputado Flamarion Portela- Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, cumprimento todo  público que está aqui 
prestigiando esta sessão, em especial os homenageados, Getúlio de Souza 
Cruz, Tiago Maia e o Senador Mozarildo Cavalcante. Não poderia deixar 
de cumprimentar de forma carinhosa a dona Nazaré, a Paula, o Getulinho, 
a Berla, o Alberto, a Carol, que também estão aqui para abraçar o seu pai 
Getúlio Alberto de Souza Cruz . Vou me dirigir inicialmente ao Getúlio por 
quem tenho um carinho especial, de quem tenho a honra, a alegria de ser 
amigo, de conversarmos e trocarmos ideias, às vezes, também recebendo 
conselhos. E para não me alongar, porque já foram nominadas tantas e tantas 
virtudes do Getúlio Alberto de Souza Cruz, eu quero me prender a algumas. 
Primeiro, à família. Getúlio é um homem de família, um homem que dá bons 
exemplos aos filhos e cobra a boa conduta de cada um deles, a família do 
Getúlio é de classe média - média . Eu nunca vi e espero nunca ver a família 
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lhe desejamos muita sorte. Ao Getúlio, não podia deixar de falar. Cheguei aqui 
em 1978, e em 1981, o Getúlio veio para Roraima para assumir a Secretaria 
de Planejamento, tinha acabado de voltar de Belém, onde foi fazer faculdade. 
Eu fui funcionária dele, como técnica em planejamento, recém-chegada no 
estado. Isso já tem quase quarenta anos, e nós sempre fomos muito próximos, 
o Getúlio foi meu vizinho, Tenha certeza que nada nem ninguém apaga seu 
trabalho, sua dedicação e sua importância para a construção deste estado, na 
transformação de Território para Estado. Território onde você nasceu e meus 
filhos também. Nada apaga isso. Sua contribuição e sua dedicação, tudo o 
que você fez e continua fazendo, atesta a sua importância para o Estado de 
Roraima, como já foi citada pelos colegas nesta Sessão. Você é memória viva 
neste estado e vai ser sempre, por tudo que você fez. Da mesma forma, o 
Senador Mozarildo Cavalcante, meus filhos também nasceram pelas mãos 
do Dr. Mozarildo e Dr. Augusto Botelho. Deputado Jalser, é por isso, tenho 
que render também minhas homenagens a ele. As pessoas que estão sendo 
homenageadas hoje, são pessoas com contribuições tão diferentes e, que estão 
escrevendo esta história de forma diferente, mas que são imortais na história 
de Roraima. Obrigada.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Senhor Presidente, senhoras 
e senhores deputados, na mesma linha dos demais colegas quero parabenizar 
os homenageados no dia de hoje. Quero falar pouco, mas, com essência. Vou 
iniciar com o nosso amigo ausente, Senador Mozarildo Cavalcante, médico, 
roraimense, um político de primeira linhagem, como disse o Deputado 
Flamarion, um político que representou o Estado de Roraima como deputado 
federal, como um dos primeiros deputados federais, duas vezes senador da 
república e que nos trouxe e nos traz ainda muito orgulho, pois, preside aqui um 
partido político e, certamente ainda trará seu nome para que seja consolidado 
nas urnas. Quero parabenizar junto com aqueles que pleitearam a comenda e 
que me somei a eles para homenagear este grande amigo, médico roraimense 
e eterno Senador Mozarildo Cavalcante. Ao amigo Thiago Maia, confesso e é 
de conhecimento público que não sou muito dado a futebol, tenho uma história 
com o futebol que não é das melhores, pois, nunca consegui jogar, mas, das 
poucas vezes que assisti a um jogo, em 44 anos de vida, foi quando você 
jogou. Minha filha de 17 anos, Larissa, disse que você iria jogar na seleção 
brasileira, e isso nos enche de orgulho. Quero te dizer que você é, hoje, um dos 
roraimenses que mais orgulha o povo de Roraima, senão o roraimense que mais 
orgulha. Quando o campeão empunhou a bandeira do nosso estado, sentimos o 
orgulho que você tem no peito, em ser roraimense. Parabéns, que sua carreira 
seja ainda mais brilhante e que você ilumine o mundo, com a estrela do nosso 
amado Roraima. Dr. Getúlio Alberto de Souza Cruz é doutor mesmo, doutor 
em Ciências Políticas, um roraimense nato, professor universitário, um grande 
empresário de um conglomerado de mídia do nosso Estado, o mais imparcial, 
o melhor, o mais lido, o mais procurado no nosso estado; Ex-Governador do 
Estado de Roraima, que prestou grandes e relevantes serviços ao nosso povo 
roraimense. Dr. Getúlio, amigo do nosso povo, o nosso conselheiro, o nosso 
professor e o amigo de todas as horas, sinto-me muito orgulhoso e lhe digo 
que meu coração se encheu de alegria quando entrei na sala vip e vi o amigo 
aqui. Acredito que nestes seis anos de mandato, esta deve ser a terceira ou 
quarta vez que o amigo vem aqui nesta Casa, sempre na labuta, no trabalho 
cuidando de suas empresas e de sua família. Para mim, vê-los nesta Casa, 
estou vendo ali a Paulinha, a Dona Nazaré, seus filhos e netos, me emociona 
e me deixa orgulhoso de ter conquistado vossa amizade e o vosso respeito, 
como o amigo conquistou a minha. Então, Dr. Getúlio, o amigo, além de um 
grande empresário, é um professor universitário, é ex-governador, é escritor e 
doutor, além de um homem de bem, um homem de família, é um homem de 
Deus. Parabéns, parabéns e parabéns a todos os homenageados e em especial, 
do fundo do meu coração, ao senhor. Meus parabéns. Obrigado.
 A Senhora Mestre de Cerimônias Márcia Seixas – O 
Homenageado Dr. Francisco Mozarildo de Melo Cavalcante não está presente 
por se encontrar em compromissos fora do estado, a sua Comenda será 
entregue posteriormente.
 A Comenda Orgulho de Roraima foi criada, através da Resolução 
Legislativa nº 004/2004 e é concedida àquelas pessoas físicas, jurídicas ou 
organizações que pela atuação no estado ou no então Território Federal de 
Roraima, tornaram-se símbolos e referência para a população roraimense. A 
Medalha da Ordem do Mérito Legislativo, Grau Mérito Especial, foi instituída 
por meio de Decreto Legislativo nº 005/06, de autoria da Mesa Diretora 
desta Casa. É destinada a agraciar personalidades de vários campos de 
atividades e premiar obras de relevo em geral advindas das cearas da cultura, 
ciência e desporto. Por suas realizações e méritos tornando-se merecedor do 
especial reconhecimento da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. 
Convidamos para receber a Comenda Orgulho de Roraima o Professor, 
Doutor Getúlio Alberto de Souza Cruz, e para fazer a entrega convidamos os 
autores da indicação Deputados Coronel Chagas e Jalser Renier.
 Convidamos o atleta Thiago Maia para receber sua Comenda, 
e para fazer a entrega, convidamos os autores da proposição, Deputados 

para sua família. Thiago, eu estava conversando com o seu tio, o Deputado 
Damosiel, que esteve nesta Casa por dois mandatos, como Deputado, e eu 
fiz uma proposta ao Damosiel; Se você aceita que eu seja seu empresário? 
eu estou à sua disposição. Ele já tem o meu telefone, nós podemos conversar 
depois, vou fazer contato com o Barcelona e a gente pode conversar. Eu queria 
dizer que você é um jovem exemplar, orgulho para o Estado de Roraima e 
todo o Brasil. Você está fazendo sucesso através do seu talento, através da 
sua família que deu base para isso. Sempre que vou conversar com o Getúlio 
ele fala em você, ele é seu admirador. Gostaria de ser seu empresário, quero 
trabalhar nesta área. O Doutor Mozarildo Cavalcante é um médico honrado, 
não tem nenhuma mancha em seu curriculum, serve também como exemplo 
para todos nós. Quero deixar aqui um forte abraço à família do Mozarildo, 
do Getúlio. Thiago Maia, estamos aqui para ajudar e, torcer para que você se 
transforme no melhor jogador do mundo. Obrigado.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Senhoras e Senhores aqui 
presentes, familiares dos homenageados. Vou começar pelo mais jovem, 
o Thiago. São duas gerações sendo homenageadas. A minha geração é a 
do Getúlio, a dos meus netos é a do Thiago. Na geração do Thiago, vários 
roraimenses se destacam em outras áreas que não dá repercussão em nível 
estadual nem nacional, como é o caso das filhas do Flamarion que foram fazer 
medicina, e de outras famílias aqui do nosso estado, que se destacaram em 
várias áreas, na saúde, comércio e indústria. Mas o Thiago se destaca, porque 
o esporte é um destaque nacional e internacional e, ele é um exemplo para esta 
geração. Tenho acompanhado a divulgação da sua participação em projetos na 
área social, incentivar o esporte é bom, é um exemplo. Tenho um filho que 
é dependente químico, eu sei o quanto é cruel, o quanto destrói a família a 
gente ter um filho dependente químico. Ele é o inverso, ele dá o exemplo 
de que pelo esporte você melhora sua qualidade de vida, mostra que todos 
nós somos capazes de ter um futuro melhor, dizer que a pobreza não é um 
mau exemplo, na pobreza você pode se transformar em um bom exemplo, 
em pessoa bem-sucedida. Com o Getúlio não foi diferente, ele veio de uma 
família pobre também, formou uma família rica, não é um homem rico, mas 
é referência para todos nós aqui, no Estado de Roraima. Vou citar apenas uma 
parte do momento em que tive o prazer de conviver com o Getúlio. Quando foi 
Governador do Estado, eu tive a honra de ser o Primeiro-Secretário do Trabalho 
do Território de Roraima. A primeira reunião que ele fez com os secretários, ele 
disse o seguinte: vocês vão ter que ser capazes de buscar recursos fora, buscar 
emprego e criar oportunidade para o povo de Roraima. O Flamarion citou o 
bairro Tancredo Neves, que foi o bairro modelo, um bairro que nunca teve 
problema de alagamento, porque recebeu toda uma estrutura de drenagem. Mas 
um outro sistema que gera quatro mil empregos aqui, pouca gente sabe disso, 
é o Sistema S, eu era o Secretário do trabalho. Onde hoje estão construindo o 
prédio do SESC, foi eu que entreguei a Chave. Eu fui lá contigo, você disse: 
Eu acabei de dar a estrutura. A Secretaria foi funcionar lá em baixo, no palácio 
do Governo. O Getúlio incentivava, porque ele era um visionário, então foi na 
época do Getúlio Governador, que nós trouxemos o sistema S para Roraima. 
A estrutura da Universidade Federal, pouca gente sabe,  foi na sua gestão que 
iniciou o processo de doação, ali seria o centro administrativo do governo 
e, como visionário, você disse: Aqui eu vou dar para a futura Universidade 
Federal de Roraima; Está aí a estrutura e, por coincidência do destino, você 
é professor da nossa Universidade. A Escola Técnica Federal, ali começou, 
também, o prédio foi doado na tua gestão, para que se instalasse a primeira 
Escola Técnica Federal do nosso Estado, no que redundou no que é hoje, as 
escolas técnicas que estão estalecidas em Roraima, ali foi o embrião. O prédio 
do Tribunal, onde funciona o Tribunal de Contas, resultado de um convênio 
com o Ministério do Trabalho, com o Ministro Pazzianotto, foi construído 
aquele prédio, na rua da Receita Federal, onde hoje é do Tribunal de Contas, 
ali era para funcionar a Secretaria do Trabalho. O asfaltamento que chegou até 
Mucajaí foi com recursos próprios do Estado. A visão de futuro você repassou 
para as outras gerações, gerações que tiveram a oportunidade de estar na sala 
de aula junto com você. Você foi professor dessas gerações. Com relação 
ao Senador Mozarildo, eu já citei a escola técnica e a universidade, são dois 
Projetos dele, que ficaram para a história do nosso Estado. Nós estamos falando 
aqui de duas gerações, e eu quero parabenizá-las e estendo esses parabéns à 
estrutura familiar de vocês, porque ela foi fundamental para que tenham o 
sucesso que vocês tiveram. Parabéns a essas duas gerações.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Com a palavra a Deputada 
Aurelina Medeiros.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Senhor Presidente, 
quero saudar, todos da Mesa, os colegas, a plateia,  falarei muito rápido, 
até porque já se falou muito sobre os homenageados. Estamos diante de 
três pessoas de gerações diferentes que, de forma diferenciada contribuíram 
muito para o Estado de Roraima. Em alguns casos, sou testemunha muito 
próxima. No caso do Thiago Maia, a história se encarrega de registrar seu 
feito, na sua idade e na sua juventude. O que ele fez imortalizou o nome do 
Thiago na história do Estado de Roraima, e muito ainda tem para ser feito e, 
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de um futuro melhor para Roraima. Quanto ao significado desta homenagem, 
eu posso atribuí-lo a uma razão, acho que apesar de todas as aparências, as 
pessoas de Roraima aqui são representadas pelos 24 Deputados e, essa é, a 
essência deste parlamento, que, estão a procura de uma saída para o Estado. 
Não quero me prolongar por causa do pessoal da PEC 12, mas é evidente e, um 
dos sentidos desta homenagem é que temos que procurar novos caminhos para 
Roraima. Nós temos que ter um Estado que vá além da legítima expectativa de 
cada um de nós buscarmos um emprego público estável, é preciso ver além, 
é preciso pensar que Roraima é viável, que Roraima tem futuro, mas para 
que esse futuro chegue, a gente tem que enxergar um pouquinho além do que 
vai a nossa visão de curtíssimo prazo. Roraima tem ainda um enorme desafio 
para enfrentar e, é esse o significado que eu vi nesta premiação. Vários dos 
Deputados aqui estiveram no laçamento do meu livro, e esse livro vem nesse 
sentido, é preciso pensar, repensar em Roraima. Portanto, muito obrigada pela 
homenagem. Volto a insistir, eu atribuo esta homenagem a essa vontade a cada 
um de nós, a cada um dos parlamentares que me indicaram, o Jalser e o Coronel 
Chagas e, sobretudo, aos outros Deputados que entendem que está na hora 
de pensar, refletir e procurar caminhos sustentáveis para o desenvolvimento. 
Muito obrigado.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Nós registramos a 
presença da Dona Nazaré, da Ana Paula, da Carolina, Getúlio Filho, Alberto, 
familiares do Doutor Getúlio e, também, do Senhor Joel que nos emocionou e, 
que é pai do Thiago, e do ex Deputado Damosiel que é primo do Thiago, nosso 
ex colega aqui de parlamento. Com certeza, todos estão sendo homenageados.
 Chegamos ao final desta Sessão Solene,  agradecemos a presença 
de todos e damos por encerrada a presente solenidade.
 Convidamos os senhores deputados, e como ao Thiago Maia e 
Getúlio Cruz, para virem fazer a foto da solenidade.
 Quero informar à assessoria do Deputado Xingú que pare de 
redigir a procuração, pois o Thiago informou que já está com seu procurador 
firmado.
 Alçada a finalidade da Comissão Geral, retorno os trabalhos na 
fase em que se encontravam.
 Vamos solicitar aos membros da Comissão nomeada, para analisar 
a PEC 12, para que se reúnam hoje, façam a composição do Presidente, vice-
Presidente e Relator e deliberem no âmbito da Comissão para que na sessão 
Plenária de amanhã nós possamos votar a PEC, em primeiro turno, a seguir, 
podemos convocar uma extraordinária, se for o caso, para votar em segundo 
turno. E podemos dedicar a quinta-feira para a votação do Projeto de Lei que 
estima a receita e fixa as despesas, o Projeto de Lei Orçamentária.
 O Senhor Deputado Odilon Filho pede Questão de Ordem - Eu 
quero pedir que seja incluso na pauta da Ordem do Dia o Projeto do DETRAN 
que já vem tramitando nesta Casa, pois os servidores daquela entidade estão 
presentes na galeria.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Com certeza, Deputado, 
solicitaremos à Superintendência Legislativa para que acelere, junto aos 
demais setores da Casa, a emissão do Parecer Jurídico para que possamos 
evoluir com a apreciação da matéria.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço pede Questão de Ordem – 
Gostaria, Senhor Presidente, de verificar a possibilidade de incluir na votação, 
nem que seja na última Sessão, o Projeto da ADERR que beneficiará inúmeros 
produtores deste Estado, e já está na Casa.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, hoje é dia 20 de dezembro e, como líder do Governo, fiz 
um ofício à Mesa Diretora desta Casa solicitando a inclusão na Ordem de Dia 
de vários projetos de abertura de crédito, inclusive, da SEFAZ, da Educação, 
pagamento de produtores, ou seja, já tramitou e já foi votado. A ADERR, como 
já foi solicitado pelo Deputado Gabriel, para a inclusão na Ordem do Dia, são 
várias aberturas de crédito que eu gostaria que Vossa Excelência pedisse à 
assessoria, para dar uma atenção especial, para que incluíssemos na pauta e 
pudéssemos votar para deixar apenas o orçamento, para juntos, deliberarmos 
e entrar em recesso no tempo hábil. Obrigado.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Deputado Brito, nós vamos 
fazer um esforço em conjunto para votarmos todos os projetos que versem sobre 
abertura de crédito que estão nesta Casa, até para que os gestores de todas as 
secretarias que fizeram os seus pedidos, através de Mensagem Governamental, 
possam encerrar o ano de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal fazendo 
todos os pagamentos que suas pastas têm que fazer. Então, vamos preparar a 
Ordem do Dia de amanhã para que a gente delibere sobre tudo isso. Deputado 
Gabriel, essa matéria, essa proposição de autoria Governamental, que institui 
o novo código de defesa sanitária, da qual eu fui relator, é uma matéria muito 
importante, muito complexa, e que nós estamos estudando isso, para que 
possamos chegar a um entendimento que seja, efetivamente, de incentivo à 
classe produtora. Vejo nesta matéria, diversos dispositivos que vão dificultar, 
e muito, a classe produtora, principalmente os pequenos produtores pelo valor 
das multas que estão sendo colocados pela preposição. Então, eu tenho receio 

Coronel Chagas e Jorge Everton.
 Solicitamos ao Thiago que permaneça no local, pois agora vamos 
chamar o Deputado Jalser Renier para entregar-lhe a Medalha da Ordem do 
Mérito Legislativo, Grau Mérito Especial, ao atleta Thiago Maia medalhista 
de ouro.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Anunciamos a palavra do 
nosso homenageado Thiago Maia Alencar.
 O Senhor Thiago Maia Alencar – Primeiramente, gostaria de 
agradecer a Deus por tudo o que ele me proporcionou neste mundo até hoje, 
se não fosse ele, não estaria aqui. Gostaria de agradecer aos Deputados Jalser, 
Coronel Chagas e Jorge Everton, porque tudo o que está acontecendo, isto não 
é fruto de um trabalho de dois ou três anos não, já vem desde criança, quando 
chutei um coco e meu pai disse que eu gostava de futebol, acredito que, por 
isso meu pé esquerdo é maior que o direito. Quero agradecer ao meu pai, a 
quem fiz questão de colocar ao meu lado na tribuna, pois, temos que honrar 
a família acima de tudo. Quero agradecer a minha mãe, também, que não 
está presente, mas faz parte dessa vitória também. Quero agradecer aos meus 
familiares e amigos que estão aqui presentes. Quero dizer que estou muito 
feliz em receber esta homenagem, pois ela é fruto do trabalho de uma vida 
toda, desde que saí daqui de Roraima, com a ajuda apenas do meu pai e, dos 
meus tios por parte de mãe e por parte de pai, com a ajuda da Dona Onésia e 
do Izano, que me ajudaram bastante, quando eu não tinha nada e, em especial, 
agradeço ao meu pai, por tudo o que ele tem feito até hoje. Estou muito feliz de 
ter feito história no meu país e, no meu estado, onde quer que eu vá levarei o 
nome do Estado Roraima comigo, não tenho nenhuma vergonha em dizer que 
sou roraimense, mesmo depois de ter sofrido muito preconceito lá fora, nunca 
abri mão de dizer que sou roraimense. Sempre que posso posto nas minhas 
redes sociais que sou de Roraima e, me orgulho disso. Acredito que isso possa 
ajudar a abrir portas para a garotada daqui e, já abriu, inclusive meu pai já 
está vestido como empresário. E nós esperamos que saiam daqui de Roraima, 
muitos, como eu. A vida de jogador de futebol é muito difícil, muita gente 
pensa que é fácil, e só veem o glamour, pois a TV não mostra os bastidores. 
Eu já passei fome, já fiquei muito tempo longe da minha família, já morei 
em motel e sofri muito para chegar até aqui, por isso gostaria de agradecer a 
todos vocês, sem exceção, e dizer que fico muito orgulhoso em receber esta 
homenagem. Vocês dizem que eu sou orgulho para Roraima, mas eu é que 
fico orgulhoso do povo roraimense e, por isso, digo que tenho orgulho de ter 
nascido nesta terra. Obrigado.
 O Senhor Joel Maia – Bom dia a todos. Não é fácil para controlar 
a emoção neste momento, pois este é um momento único, e, por isso, gostaria 
de agradecer a todos os deputados pela homenagem que estão fazendo ao meu 
filho. Como o Deputado Flamarion falou, ele viu meu sofrimento, o nosso, 
da família para ajudar o Thiago chegar onde está hoje, representando nosso 
estado e o nosso País. Obrigado.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Anunciamos a palavra do 
homenageado Professor-Doutor Getúlio Alberto de Souza Cruz.
 O Senhor Getúlio Alberto de Souza Cruz – Bom dia a todos e a 
todas. Gostaria de cumprimentar o Presidente desta Sessão, Deputado Coronel 
Chagas, em nome de quem cumprimento os demais deputados e deputadas. 
Quero agradecer, do fundo do meu coração, as palavras pronunciadas pelo 
Deputado Jalser Renier; meu amigo, agradecer ao Deputado Coronel Chagas, 
Deputado Flamarion, muito obrigado pela emoção. Agradecer ao Deputado 
Xingú, ao Deputado Joaquim Ruiz, ao Deputado Brito e a Deputada Aurelina 
que aqui se manifestaram a meu respeito. Ontem, à noite, cheguei começar a 
escrever um discurso para ser mais formal neste momento tão especial para 
mim e para a minha família, mas, depois, desliguei o computador e pensei que 
nunca fui dado a escrever discurso, pois prefiro falar aquilo que vem do fundo 
da minha alma. E aí comecei a pensar, primeiro: qual é o significado desta 
homenagem? Por que os deputados a quem quero agradecer pela indicação, 
que são os Deputados Jalser e Chagas, bem como pela aprovação unânime dos 
deputados desta Casa. Eu fiquei procurando uma razão para esta homenagem, 
e a primeira coisa que me ocorreu é, que eu tenho que dividir isso com minha 
família, com minha mulher, meus filhos e, agora, uma família mais ampliada 
por genros, noras e netos. Tenho uma ligação muito forte com minha família, 
porque eu tenho muito orgulho dela, pois boa parte do que eu consigo ser, 
eu devo a essa estrutura familiar muito forte que eu tenho. Fiquei também 
pensando nos outros homenageados que dividiram comigo a honra de receber 
esse título de Orgulho de Roraima. O Thiago Maia sempre me dá duas alegrias, 
primeiro porque ele é jogador do meu Santos, time que torço desde a infância 
e que para mim é extraordinário vê-lo vestindo a camisa do Santos. Sei que 
dificilmente ele continuará lá e acho que ele tem razão, pois cada um tem que 
procurar o melhor para si, para sua família e, melhores oportunidades para que 
possa deslanchar, o seu grande futebol. Então, para mim, Thiago, é uma honra 
ter você como parceiro desta homenagem. Eu também não poderia esquecer 
do Mozarildo que não está presente, do qual sou companheiro de república de 
estudante e, com quem compartilhei vários anos de discussões, de lutas em prol 
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SUPERINTENDÊNCIA FINANCEIRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ALE/DIFIN/OFICIO N° 015/2017    Boa Vista-RR, 27 de Janeiro de 2017
llma Senhora 
DANIELLY VANDERLEI DE MORAES 
Gerente de Documentação Geral da ALE/RR
Senhora Gerente,,
Com os nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos, conforme a Lei 
de Responsabilidade Fiscal n° 101/2000, o Relatório de Gestão Fiscal 
deste Poder  Legislativo,  referente ao  3° Quadrimestre de 2016,  para  
publicação  no Diário Oficial  da  Assembleia,  conforme quadro anexo..
Cordialmente,

Mª Socorro G. de Oliveira 
Gerente de Contabilidade da ALE/RR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
GOVERNO ESTADUAL – PODER LEGISLATIVO

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL.

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016
LRF, ART.55, inciso I, alínea “a” _ Anexo I    

R$ 1,00.

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS

LIQUIDADAS
INSCRITAS 

EM RESTOS Á 
PAGAR NÃO 

PROCESSADOS

DESPESA  COM PESSOAL (I) 74.988.440,51 15.860,75

Pessoal Ativo
44,71 74.988.440,51                    15.860,75

Pessoal Inativo e Pensionista 0,00                         
0,00

Outras despesas de pessoal decorrente de contrato de 
terceirização (art.18, § 1º da LRF). 0,00                          

0,00

DEPESAS NÃO COMPUTADAS (LRF, ART. 19, § 
1º) (II). 14.657.686,76 0,00

(-) Indenizações e restituições trabalhistas 431.488,64 56.740,21

(-) Decorrentes de decisão judicial 0,00 0,00

(-) Despesas Exercícios Anteriores 9.776.527,91 282.296,79

(-) Convocação Extraordinária (art. 57, inciso I, IN-TCE/
RR 001/2006) 6.169,74 0,00

(-) IRRF (art. 2º, Inciso I, IN-TCE/RR 001/2006) 4.443.500,47 0,00

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (III) 8.650.195,87 0,00

INSS/PATRONAL 7.811.421,58 0,00

IPER/PATRONAL 838.774,29 0,00

TOTAL DA DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL 
PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE (I-II+III) 
=IV

68.980.949,62 0,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA–RCL (V) 3.376.579.222,11

% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL sobre 
a RCL =IV/V X 100 2,04                                                            

LIMITE MÁXIMO LEGAL (Incisos I, II e III, art.20 
da LRF )  2,13 % 90.106.737,43

LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22, da LRF) 
– 95%. 85.601.400,56

FONTE: RCL-SEFAZ/RR – Departamento de Contabilidade; Dados da 
execução FIPLAN E SEFIN/ALE/RR

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral ALE/RR

Resolução nº 389/2016-MD
FRANCISCO ARNAUD DE SOUSA
Superintendente Financeiro ALE/RR

LUÌZ RENATO MACIEL. DE MELO
Controlador Geral  ALE/RR                                 

de vir com uma matéria, com um relatório que venha prejudicar a votação, e 
ele venha a ser rejeitado neste exercício. Então, eu estou procurando construir 
um relatório. Vão ter diversas emendas, eu não consegui concluir isso ainda, 
porque é bastante complexo, mas eu me comprometo que, se não conseguirmos 
votar ainda neste ano legislativo, a gente faça, de repente, uma convocação 
extraordinária no início de janeiro, tendo deputados aqui, para que a gente possa 
evoluir. Eu estou na Comissão de Orçamento e há outras matérias das quais sou 
relator também, mas não consegui avançar em todo os dispositivos que tem. 
Então, é um Projeto de Lei bem extenso, dezenas de artigos e  irão trazer muito 
debate aqui nesta Casa. Mas, me comprometo a apresentar o quanto antes o 
meu parecer e análise, de voto.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço pede Questão de Ordem 
– Obrigado, Presidente, pela preocupação e clamo que seja votado o quanto 
antes, porque diversos produtores serão prejudicados, inclusive, os da 
agricultura familiar, se não votarmos esse projeto.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Eu vejo que se votarmos 
do jeito que veio do Executivo, aí sim, muitos produtores serão prejudicados, 
por isso que estou tendo todo o cuidado.
 Transfiro a pauta da Ordem do Dia da Sessão de hoje para amanhã, 
que será dedicada à deliberação de todas as matérias que estão tramitando.
 Passamos, agora, para o Expediente de Explicações Pessoais.
 Não havendo nenhum deputado que deseje fazer uso da palavra no 
Expediente de Explicações Pessoais e, não havendo mais nada a tratar, dou por 
encerrada a presente Sessão e convoco outra para o dia 21 de dezembro, à hora 
regimental.
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: Angela 
A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Mozart, Coronel 
Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Flamarion Portela, Gabriel 
Picanço, George Melo, Izaías Maia, 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.

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 002/2017
PROCESSO Nº: 045/2016 
MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 003-B/2016
OBJETO: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA
CNPJ: 34.808.220/0001-68
CONTRATADA: JOSÉ DE SOUSA LIMA – ME 
CNPJ: 16.500.989/0001-32
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01001.010310012011/449052-101
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores
DATA DA ASSINATURA: 25/01/2017
VIGÊNCIA: 25/01/2017 à 24/03/2017
VALOR: R$ 78.480,00 (setenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais)
PELA CONTRATANTE: ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
PELA CONTRATADA: JOSÉ DE SOUSA LIMA

CPL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-ALE-RR

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 008 - B/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 0078/ALE/2016
TIPO: Menor Preço  
NATUREZA: Pregão Presencial (SRP) nº 008 - B/2016
OBJETO: Aquisição de Centrais de Ar tipo Split, para atender esta 
casa legislativa e seus anexos.
 A Assembleia Legislativa do Estado de Roraima através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público aos interessados em participar 
do Pregão supracitado, que a abertura do Certame Licitatório, dar-se-á:
DATA e HORA: Em 10 de Fevereiro de 2017 às 12 :00 horas 
LOCAL: Auditório da ESCOLEGIS, localizada na Rua Agnelo Bitencourt, 
nº. 242,  centro, CEP. 69301-430, Boa Vista-RR..
Obs.: O Edital e outras informações estão à disposição dos interessados em 
horário das 08:00h as 13:00h, na sala da CPL endereço acima citado.

Boa Vista-RR, 27 de janeiro de 2017
Lincoln Johnson Batista de Mendonça

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
CPL/ALE-RR
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limite, alcançou no período de Jnaeiro/2016 a Dezembrol/2016, o valor 
de R$ 68.980.949,62 (Sessenta e oito milhões, novecentos e oitenta 
mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois  centavos), 
perfazendo o percentual de 2,04% (dois vírgula, zero quatro por cento) 
em Relação à Receita Corrente Líquida – RCL do mesmo período, esta 
no valor de R$ 3.376.579.222,11 (Tres bilhões, tresentos e setenta e seis  
milhões, quinhentos e setenta e nove  mil, duzentos e vinte e dois  reais e 
onze centavos), subtraídos os valores referentes ao IRRF, da Despesa Bruta 
com Pessoal, em conformidade com a Instrução Normativa nº. 001 de 07 de 
novembro de 2006, do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.

Boa Vista/RR,27 de janeiro 2017.
ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO

Superintendente Geral ALE/RR
Resolução nº 389/2016-MD

FRANCISCO ARNAUD DE SOUSA
Superintendente Financeiro ALE/RR

LUÌZ RENATO MACIEL. DE MELO
Controlador Geral ALE/RR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
GOVERNO ESTADUAL – PODER LEGISLATIVO

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

JANEIRO/2016      A   DEZEMBRO/ 2016
LRF, art.54 – Anexo VIII

R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL VALOR %SOBRE A 
RCL

Total da Despesa Liquida com Pessoal nos Últimos 12 Meses 68.980.949,62 2,04%

Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF). 85.601.400,56 95

Limite Permitido (art. 71, da LRF).

Limite Legal (incisos, I, II e III, art. 20 da LRF).

DÍVIDA

Dívida Consolidada

Dívida Consolidada Líquida

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

GARANTIAS DE VALORES VALOR %SOBRE A 
RCL

Total das Garantias

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Operações de Crédito Internas e Externas

Operações de Crédito por Antecipação da Receita

Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito 
Internas e Externas

Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por 
Antec.da Receita

RESTOS A APAGAR VALOR %SOBRE A 
RCL

Total dos Restos a Pagar 2.430.017,13 0,07

SERVIÇOS DE TERCEIROS VALOR %SOBRE A 
RCL

Total da Despesa com Serviços de Terceiros/2016 34.113.676,06 1.01

Limite, Calculado com Base no Exercício de 1999, do Total 
da Despesa com serviços de Terceiros (art. 72, da LRF)

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral ALE/RR

Resolução nº 389/2016-MD
FRANCISCO ARNAUD DE SOUSA
Superintendente Financeiro ALE/RR

LUÌZ RENATO MACIEL. DE MELO
Controlador Geral ALE/RR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
JAN/2016 A DEZ/2016

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF de 04 de Maio de 2.000 regulamenta 
uma série de questões relacionadas à administração pública brasileira e 
para certificar a sociedade que, doravante, todos os Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios terão que obedecer, sob pena 
de severas sanções, aos princípios do equilíbrio das contas públicas, de 
gestão orçamentária e financeira responsável, eficiente, eficaz e, sobretudo, 
transparente. Portanto, em conformidade com os ditames previstos nos 
artigos 54,55 da LRF, a Assembléia Legislativa do Estado de Roraima, 
publica o Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2016.
O Demonstrativo da Despesa com Pessoal para fins de apuração do 


