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SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA

ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA QUINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA 
OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUINQUAGÉSIMO SEGUNDO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA.
Às nove horas do dia vinte e sete de dezembro de dois mil e dezesseis, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima quingentésima 
sexagésima oitava Sessão Ordinária do quinquagésimo segundo período 
legislativo da sétima legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima. Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus e em nome do 
povo roraimense, o Senhor Presidente em exercício, Deputado Coronel 
Chagas, declarou aberta a Sessão, convidando a Senhora Deputada Lenir 
Rodrigues para atuar como Segunda-Secretária ad hoc, solicitando-a proceder 
à leitura da Ata da Sessão anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. 
Prosseguindo, solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário, Deputado Izaías Maia, 
proceder à leitura do Expediente. RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO: 
Mensagem Governamental nº 139, de 21/12/16, comunicando veto total ao 
Projeto de Lei nº 038/16, que “veda o funcionamento de curso de nível médio 
técnico e curso técnico específico voltados à formação de técnicos de 
enfermagem à distância, no âmbito do Estado de Roraima e dá outras 
providências”. Mensagem Governamental nº 144, de 22/12/16, encaminhando 
para apreciação Projeto de Lei de Crédito Suplementar por excesso de 
arrecadação, em favor do Fundo Estadual de Saúde, no valor global de R$ 
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais); Mensagem Governamental 
nº 145, de 22/12/16, encaminhando para apreciação Projeto de Lei que “dispõe 
sobre a redução de base de cálculo do ICMS nas operações internas com 
querosene de aviação – QAV, nos termos do Convênio CONFAZ-ICMS nº 73, 
de 8 de julho de 2016”; Mensagem Governamental nº 146, de 22/12/16, 
encaminhando para apreciação Projeto de Lei, que “dispõe sobre a dispensa 
dos débitos fiscais referentes a multas e juros de mora decorrentes do atraso no 
pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA”; 
Mensagem Governamental nº 147, de 26/12/16, comunicando veto parcial ao 
Projeto de Lei nº 037/16, que “dispõe sobre o fornecimento de leite sem lactose 
para crianças de baixa renda do Estado de Roraima”; Mensagem Governamental 
nº 148, de 26/12/16, encaminhando para apreciação Projeto de Lei de alteração 
do Plano Plurianual, em cumprimento ao disposto no art. 7º, § 3º, incisos II e 
III, da Lei nº 1027, de 15/01/16, que institui o Plano Plurianual para o quadriênio 
2016-2019, em substituição à Mensagem Governamental nº 99, de 30/09/16, 
que dispõe sobre o Projeto de Lei nº 116/16. RECEBIDO DOS DEPUTADOS: 
Requerimento s/nº, de 26/12/16, do Deputado Soldado Sampaio, requerendo 
criação de Comissão Especial, em caráter de urgência, para apreciação da 
Proposta de Emenda Constitucional nº 11/16 na Sessão Ordinária do dia 
27/12/16. Requer ainda que, após emissão de parecer, a referida PEC seja 
incluída na Ordem do Dia da Sessão da mesma data. DIVERSOS: Ofício nº 
180, de 21/12/16, do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Roraima – 
SINDPOL/RR, solicitando alocação de recursos, através de emenda 
parlamentar, ao Orçamento de 2017, para aquisição de equipamentos básicos, 
como munições e viaturas. GRANDE EXPEDIENTE: O Senhor Deputado 
Joaquim Ruiz iniciou seu pronunciamento parabenizando os servidores 
efetivados do Poder Legislativo, destacando que nesta Sessão será votado o 
PCCR da categoria. Em seguida, prestou homenagens ao Doutor Fhelippe 
Daou, informando que teve a honra de participar, na década de 80, da fundação 
da Federação das Associações Comerciais da Amazônia Ocidental, destacando 
tratar-se de um visionário, não só na área da comunicação, mas também na área 
da abertura dos comércios internacionais na Amazônia Ocidental. Continuando, 
pediu apoio aos seus Pares para que aprovem a Comenda Orgulho de Roraima, 
in memoriam, ao Doutor Fhelippe Daou, não só pela implantação da TV 
Roraima no Estado, mas pela criação de oportunidades, geração de empregos e 
pela contribuição no desenvolvimento da Amazônia. Finalizou desejando a 
todos um Feliz Ano Novo. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente anunciou 
para Ordem do Dia a discussão e votação, em turno único, das seguintes 
proposições: Substitutivo ao Projeto de Lei nº 116/16, que “altera a Lei 1.027, 
de 15 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA para o 
quadriênio 2016-2019”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 
139/16, que “autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal do 
Estado, em favor da Secretaria de Estado de Articulação Municipal e Política 
Urbana – SEAMPU, Crédito Especial no valor global de R$ 2.634.828,00 (dois 
milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais) para 
reforço da Lei Orçamentária vigente”, de autoria do Poder Executivo; Projeto 
de Lei nº 146/16, que “autoriza o Poder Executivo a Abrir ao Orçamento 
Fiscal, 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; Projeto de Lei n° 164 /16, que “dispõe sobre o Quadro de 
Pessoal e o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações da Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima e dá outras providências”, de autoria da Mesa 
Diretora; Projeto de Lei nº 165/16, que “autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento da Seguridade Social do Estado, em favor do Fundo Estadual de 
Saúde, Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação no valor global de R$ 
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) para os fins que especifica”, 
de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei n° 117/16, que “Estima a Receita 
e Fixa a Despesa do Estado para o exercício financeiro de 2017”, de autoria do 
Poder Executivo; Projeto de Lei nº 167/16, que “dispõe sobre a dispensa dos 
débitos fiscais referentes a multas e juros de mora decorrentes do atraso no 
pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA”, 
de autoria governamental. Discussão e votação em segundo turno: Projeto de 
Resolução Legislativa nº 024/16, que “acrescenta o artigo nº 17-A e altera o 
capítulo II do título X, ao do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 
Estado de Roraima”, de autoria da Mesa Diretora. Em seguida, o Senhor 
Presidente suspendeu a Sessão pelo tempo necessário, para que as Comissões 
em conjunto pudessem analisar e emitir parecer aos Projetos de Leis nºs 116, 
139 e 165/16 e a Comissão Mista de Orçamento ao Projeto de Lei nº 117/16. 
Após o tempo necessário, o Senhor Presidente reabriu a Sessão solicitando ao 
Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do Substitutivo ao Projeto de Lei 
nº 116/16 e do parecer das Comissões em conjunto. Colocada em discussão e 
votação nominal, a matéria foi aprovada por 18 votos favoráveis, nenhum 
contra e nenhuma abstenção. Dando continuidade, o Senhor Presidente 
solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do Projeto de Lei nº 
139/16 e do parecer das Comissões em conjunto. Colocada em discussão e 
votação nominal, a matéria foi aprovada por 17 votos favoráveis, nenhum 
contra e nenhuma abstenção. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao 
Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do Projeto de Lei nº 165/16 e do 
parecer das Comissões em conjunto. Colocada em discussão e votação nominal, 
a matéria foi aprovada por 18 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma 
abstenção. Continuando, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-
Secretário proceder à leitura do Projeto de Resolução nº 024/16. Colocada em 
discussão e votação nominal, a matéria foi aprovada por 17 votos favoráveis, 
nenhum contra e nenhuma abstenção. Em seguida, o Senhor Presidente 
solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do Projeto de Lei nº 
167/16. Colocada em discussão e votação nominal, a matéria foi aprovada por 
20 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Dando continuidade, 
o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura 
do Projeto de Lei nº 164/16. Colocada em discussão e votação nominal, a 
matéria foi aprovada por 19 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma 
abstenção. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário 
que procedesse à leitura do Projeto de Lei nº 146/16 e do parecer das Comissões 
em conjunto. Colocada em discussão e votação nominal, a matéria foi aprovada 
por 15 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Em seguida, o 
Senhor Presidente deu ciência aos Senhores Deputados da Resolução nº 
037/16, que cria a Comissão Especial Interna para analisar e emitir parecer à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 011/16. Em seguida, o Senhor Presidente 
solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do Projeto de Lei nº 
117/16, com suas Emendas, e o parecer da Comissão Mista de Orçamento. 
Colocado em discussão e votação nominal, foi aprovado com 20 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Em seguida, o Senhor 
Presidente deu ciência da Resolução nº 039/16, que “cria a Comissão de 
Representação para o período de primeiro de janeiro a quatorze de fevereiro, 
composta pelos Senhores Deputados: Jalser Renier, Coronel Chagas, Chico 
Mozart, Odilon Filho, Aurelina Medeiros, Marcelo Cabral, Joaquim Ruiz, 
Naldo da Loteria, Brito Bezerra, Flamarion Portela, Angela A. Portella, Mecias 
de Jesus, Gabriel Picanço e Soldado Sampaio”. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
O Senhor Deputado Jalser Renier desejou a todos um bom recesso e um Feliz 
Ano Novo, esperando que no início do ano o parlamento venha mais forte e 
mais coerente. Agradeceu especialmente ao Deputado Coronel Chagas pela 
maneira como tem conduzido a Casa e pela lealdade e companheirismo diante 
da situação em que o Poder se encontra, bem como com relação à sua pessoa. 
Continuou agradecendo aos demais Deputados e aos servidores da Casa, que 
sempre estiveram ao seu lado. Finalizou parabenizando os concursados, bem 
como seus pares pela aprovação do PCCR dos servidores efetivos da Casa. O 
Senhor Deputado Brito Bezerra agradeceu aos seus Pares, colaboradores, 
servidores da Casa e do seu gabinete pelo esforço dedicado no decorrer do ano 
e destacou a importância da aprovação do PCCR dos servidores efetivos da 
Casa, desejando um Feliz Ano Novo a todos. O Senhor Deputado Joaquim 
Ruiz parabenizou o parlamento pela aprovação do orçamento. O Senhor 
Deputado Marcelo Cabral agradeceu sua equipe de gabinete, bem como todos 
os servidores da Casa pelo trabalho realizado durante todo o ano. Após, 
parabenizou os Senhores Deputados, especialmente o Deputado Jalser Renier, 
pelo esforço em aprovar o PCCR da Assembleia, desejando um Feliz 2017 a 
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pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – 
IPVA”.
 Mensagem Governamental nº 147, de 26/12/16, comunicando 
veto parcial ao Projeto de Lei nº 037/16, que “dispõe sobre o fornecimento 
de leite sem lactose para crianças de baixa renda do Estado de Roraima”.
 Mensagem Governamental nº 148, de 26/12/16, encaminhando 
para apreciação Projeto de Lei de alteração do Plano Plurianual, em 
cumprimento ao disposto no art. 7º, § 3º, incisos II e III, da Lei nº 1027, de 
15/01/16, que institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2016-2019, em 
substituição à Mensagem Governamental nº 99,  de 30/09/16, que dispõe 
sobre o Projeto de Lei nº 116/16.
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS:
 Requerimento s/nº, de 26/12/16, do Deputado Soldado Sampaio, 
requerendo criação de Comissão Especial, em caráter de urgência, para 
apreciação da Proposta de Emenda Constitucional nº 11/16 na Sessão 
ordinária do dia 27/12/16. Requer ainda que, após emissão de parecer, a 
referida PEC seja incluída na Ordem do Dia da Sessão de mesma data.
 DIVERSOS:
 Ofício nº 180, de 21/12/16, do Sindicato dos Policiais Civis 
do Estado de Roraima – SINDPOL/RR, solicitando alocação de recursos 
através de emenda parlamentar ao orçamento de 2017, para aquisição de 
equipamentos  básicos, como munições e viaturas.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para o 
Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria procede à 
chamada.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Senhor Presidente, Senhoras 
e Senhores Deputados aqui presentes, senhoras e senhores em nosso auditório. 
Primeiro, Senhor Presidente, quero parabenizar os servidores efetivos porque 
hoje nós estamos votando e, com certeza, aprovando, finalmente, o Plano de 
Cargos e Salários do Poder Legislativo. Isso é mais que justo, pois, dos três 
poderes, este era o único que faltava. Segundo, Senhor Presidente, quero falar 
e prestar uma homenagem a um dos homens mais brilhantes da Amazônia 
Ocidental, que é o Doutor Phelippe Daou. Tive a honra de conhecê-lo, tive o 
prazer de participar da fundação da Federação das Associações Comerciais da 
Amazônia Ocidental, isso na década de 80, quando esse homem visionário, 
não só na área da comunicação, mas bem mais além, na área da abertura dos 
comércios internacionais na Amazônia Ocidental, aqui em Roraima, com a 
Guiana e a Venezuela, trouxe como Presidente da Federação das Associações 
Comerciais da Amazônia, pela primeira vez, o Presidente das Federação 
Nacional do Comércio do Brasil, na época, Doutor Rui Barreto, para fazer o 
Primeiro Encontro Bilateral na Venezuela e o Primeiro Encontro Bilateral na 
Guiana. Não foi diferente no Acre, com o Peru e a Bolívia e nem no Amapá 
com o Suriname. Esse visionário que me deu também a oportunidade de 
assistir à inauguração da TV Roraima aqui no nosso Estado, quando ainda 
recebíamos o Videoteipe e as novelas chegavam atrasadas três dias para que 
a gente pudesse ter a informação. Não foi diferente no interior do Amazonas, 
no Amapá, Rondônia e no Acre. Esse brilhante homem, muitas vezes com 
prejuízo, implantou a comunicação na Amazônia no final da década de 70 
e início de 80. Quero fazer um apelo a esta Casa para que se dê a Comenda 
Orgulho de Roraima, in memoriam, ao Doutor Phelippe Daou, não só pela 
implantação da TV Roraima em nosso Estado, longe disso, mas como estou 
falando aqui, pela abertura do comércio, da criação de oportunidade, da 
geração de emprego, do desenvolvimento da Amazônia. Em todos esses 
setores da economia e da comunicação, ele esteve presente desde a década de 
70 até o seu falecimento. Então, faço esse apelo à Presidência da Casa, para 
que a gente preste uma homenagem a um dos mais brilhantes amazônidas 
que transformou sonhos de milhares de amazônidas em realidade através da 
comunicação, do comércio, da geração de emprego e oportunidade.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Flamarion Portela 
– Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, antes de Vossa 
Excelência terminar sua fala, eu queria também falar do doutor Fhelippe 
Daou, pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer, de conversar. 
Realmente, era um poço de sabedoria. Deputado Joaquim, ainda hoje, todos 
os dias, posso até atrasar algum dia, não mais do que isso, eu leio o livro 
que ele me deu, cujo título é “Abrindo Portas Interiores”. É uma mensagem 
positiva, que é bom que cada pessoa possa, ao amanhecer, ler para entender 
o valor da espiritualidade, do bem, da harmonia, do amor, da amizade, do 
respeito. São valores que a gente nunca pode esquecer. O Fhelippe Daou, 
que era um homem tão ligado à família, tão crente, tão religioso, praticava 
isso no seu dia a dia. Portanto, eu louvo o discurso de Vossa Excelência por 
essa brilhante lembrança em homenagear neste parlamento uma figura tão 
representativa para o norte do Brasil, que foi o Fhelippe Daou. Parabéns a 
Vossa Excelência.

todos. A Senhora Deputada Lenir Rodrigues parabenizou os Senhores 
Deputados pela aprovação do Orçamento, especialmente o Deputado Marcelo 
Cabral, a servidora Imelcir e sua equipe pela condução incansável na análise do 
orçamento. O Senhor Deputado Gabriel Picanço agradeceu os servidores, em 
especial, aos seus colaboradores que incansavelmente trabalharam para que 
mais um ano fosse concluído com sucesso. Após, parabenizou os Senhores 
Deputados, especialmente o Presidente pela aprovação do orçamento. O 
Senhor Deputado Odilon Filho parabenizou o Deputado Marcelo Cabral e toda 
equipe que esteve à frente da análise e aprovação do orçamento, o Presidente 
Coronel Chagas pela condução dos trabalhos, bem como o Deputado Jalser 
pelo esforço em aprovar o PCCR dos servidores efetivos do Poder Legislativo. 
Finalizou desejando um Ano Novo cheio de muito amor a todos. O Senhor 
Deputado Izaías Maia agradeceu a todos, desejando aos seus pares um Ano 
Novo abençoado. Reportando-se ao  Deputado Jalser Renier, destacou que é 
nas grandes lutas que se conhece os verdadeiros guerreiros. O Senhor Deputado 
Naldo da Loteria desejou a todos um Feliz 2017, especialmente ao Deputado 
Jalser Renier. O Senhor Presidente Coronel Chagas enalteceu o Poder 
Legislativo pela grande quantidade de proposições interesse do Estado e do 
Poder Legislativo, analisadas e aprovadas durante o ano de 2016,  destacando o 
esforço gigantesco de todos os Senhores Deputados. Agradeceu ao Deputado 
Jalser pela convivência enriquecedora neste Poder, destacando o 
companheirismo e a lealdade que prevaleceu entre os membros deste 
Parlamento. Continuando, falou que os grandes desafios só estão sujeitos a 
grandes homens e, com certeza, os desafios serão superados com bravura. 
Prosseguindo, agradeceu aos servidores, imprensa e a todas as pessoas que 
fizeram deste ano um dos mais produtivos desta Casa. Finalizou, declarando o 
recesso parlamentar até o próximo dia 14 de fevereiro de 2017. E, não havendo 
mais nada a tratar, o Senhor Presidente encerrou a Sessão e convocou outra para 
o dia 15 de fevereiro de dois mil e dezessete, à hora regimental. Registraram 
presença, no painel, os Senhores Deputados: Angela A. Portella, Aurelina 
Medeiros, Brito Bezerra, Chico Mozart, Coronel Chagas, Evangelista 
Siqueira, Flamarion Portela, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías Maia, 
Jalser Renier, Jânio Xingú, Joaquim Ruiz, Lenir Rodrigues, Marcelo 
Cabral, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Soldado 
Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA

ATA DA 2568 SESSÃO, EM 27 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 e sete de dezembro de dois mil e 
dezesseis, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
quingentésima sexagésima oitava Sessão Ordinária do quinquagésimo 
segundo período Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro 
aberta a Sessão.
 Convido à Senhora Deputada Lenir Rodrigues para atuar como 
Segunda-Secretária ad hoc, a qual solicito proceder à leitura da Ata da 
Sessão anterior.
 A Senhora Segunda-Secretária Lenir Rodrigues – Lida a Ata.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados 
que 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 144, de 22/12/16, encaminhando 
para apreciação Projeto de Lei de Crédito Suplementar por Excesso de 
Arrecadação, em favor do Fundo Estadual de Saúde, no valor global de R$ 
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
 Mensagem Governamental nº 145, de 22/12/16, encaminhando 
para apreciação Projeto de Lei que “dispõe sobre a redução de base de 
cálculo do ICMS nas operações internas com querosene de aviação – QAV, 
nos termos do Convênio CONFAZ- ICMS nº 73, de 8 de julho de 2016”.
 Mensagem Governamental nº 146, de 22/12/16, encaminhando 
para apreciação Projeto de Lei que “dispõe sobre a dispensa dos débitos 
fiscais referentes a multas e juros de mora decorrentes do atraso no 
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 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Em discussão o Projeto 
de Lei nº 165/16. Não havendo quem queira discutir, coloco-o em votação. 
A votação será eletrônica: votando “sim”, os Deputados aprovam a matéria 
e votando “não” rejeitam-na.
 Solicito à liberação do painel para a votação.
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 165/16 com 18 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Projeto de Resolução nº 024/16.
 O Senhor Primeiro-Secretário Marcelo Cabral – Lido o Projeto 
de Resolução nº 024/16.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Em discussão o Projeto 
de Resolução nº 024/16. Não havendo quem queira discutir, coloco-o em 
votação. A votação será eletrônica: votando “sim”, os Deputados aprovam 
a matéria e votando “não”, rejeitam-na. ,
 Solicito à liberação do painel para a votação.
 Dou por aprovado o Projeto de Resolução Legislativa nº 024/16 
com 17 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Projeto de Lei nº 167/16.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Projeto de Lei nº 167/16
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Em discussão o Projeto 
de Lei nº 167/16. Não havendo quem queira discutir, coloco-o em votação. 
A votação será eletrônica: votando “sim”, os Deputados aprovam a matéria 
e votando “não” rejeitam-na.
 Solicito à liberação do painel para a votação.
 Dou por aprovado, em turno único, o Substitutivo ao Projeto 
de Lei nº 167/16 com 20 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma 
abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Projeto de Lei nº 164/16.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Projeto de Lei nº 164/16.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Em discussão o Projeto 
de Lei nº 164/16.
 O Senhor Deputado Jalser Renier - Senhor Presidente, apenas 
antes de mais nada, uma vez que eu tenho certeza que já existe um consenso 
nesta Casa, eu quero dizer que a Assembleia, após 20 anos, faz justiça a um 
grupo de profissionais e guerreiros que passaram nos concursos públicos 
e que hoje fazem parte da história desta Casa. São 78 servidores que terão 
suas vidas mudadas a partir de primeiro de janeiro de 2017. São  homens e 
mulheres que terão uma nova fase em suas vidas e terão um novo conceito 
em suas vidas, porque nós sabemos das dificuldades por que passa o País, 
das dificuldades por que passa o Estado de Roraima, mas graças ao trabalho 
da nossa Mesa, com o apoio de todos os 23 deputados, por dever de justiça, 
nós estamos encerrando o ano com a Assembleia Legislativa sem nenhum 
débito e vamos fazer com que esse pagamento seja feito aos servidores 
concursados desta Casa com o mesmo orçamento vigente de 2016, ou seja, 
nós não vamos acrescentar nenhum recurso a mais e nenhum recurso a 
menos e ainda assim vamos apertar o lençol para cumprir a responsabilidade 
com esses servidores e cumprir também a responsabilidade com este 
Parlamento. Eu quero aqui parabenizar todos os 23 deputados estaduais, 
porque, se não houvesse o consenso, não existiria o Plano de Cargos 
e Salários. Eu me lembro que, em reunião recente, eu, o Presidente da 
Comissão, Deputado Chagas e o Deputado Marcelo, relator, conversamos 
até em aportar recursos, mas depois nos flexibilizamos e entendemos que 
a Assembleia vai repetir o seu orçamento, até por orientação da própria 
Deputada Aurelina e de outros Deputados mais experientes desta Casa, que 
formam opinião de que nós precisamos enfrentar esta crise que assola o 
país e o Estado de Roraima. Então, hoje é um momento histórico para nós, 
mas certamente é um momento de mudança de vida e de história para esses 
servidores que estão aqui nas galerias.
 O Senhor Deputado Flamarion Portela - Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, primeiro eu queria louvar a Mesa Diretora 
da Assembleia Legislativa por essa iniciativa. Como disse o Deputado Jalser, 
isso é um sonho de muitos e muitos anos, que agora está se concretizando, 
graças a organização orçamentária financeira que a Assembleia construiu 
nesse período. Parabenizo a Mesa Diretora e ao mesmo tempo parabenizo 
também todos os servidores. Com certeza, agora, além da sua estabilidade, 
se sentirão mais felizes pela consideração, pelo respeito e pela valorização 
que eles merecem e agora estamos reconhecendo o valoroso trabalho que 
prestaram a este Poder ao longo desses anos, e, com certeza, continuaram 
prestando esse trabalho cada vez mais estimulados. Isso vai estimulá-los a 
desempenhar melhor suas funções. Trago aqui também para o Parlamento, 
Deputado Joaquim, uma informação. Ontem, conversando com o Deputado 

 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz continua. – Obrigado, 
Deputado Flamarion. Peço à taquigrafia que inclua no meu pronunciamento 
o aparte dado ao Deputado Flamarion Portela.
 Para encerrar, quero desejar um Feliz Ano Novo a todos os 
servidores da Casa. Pedir a Deus que os ilumine e lhes dê muita saúde, 
muita sabedoria. Sei que o próximo ano será bem difícil, mas, com certeza, 
para todos nós, será um ano melhor do que este. Muito obrigado!
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Ordem do Dia. Solicito 
ao Senhor Primeiro-Secretário que faça a leitura das matérias constantes na 
Ordem do Dia.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Anuncio para a Ordem 
do Dia a discussão e votação, em turno único, das seguintes proposições: 
Substitutivo ao Projeto de Lei nº 116/16, que altera a Lei 1.027, de 15 
de janeiro de 2016, que dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA para o 
quadriênio 2019, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 139/16, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal do Estado, em 
favor da Secretaria de Estado de Articulação Municipal e Política Urbana 
– SEAMPU, Crédito Especial no valor global de R$ 2.634.828,00 (dois 
milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais) para 
reforço da Lei Orçamentária vigente, de autoria Poder Executivo; Projeto 
de Lei nº 146/16, que  autoriza o Poder Executivo a Abrir ao Orçamento 
Fiscal 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; Projeto de Lei n° 164 /16, que dispõe sobre 
o Quadro de Pessoal e o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima e dá outras providências, 
de autoria da Mesa Diretora; Projeto de Lei nº 165/16, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social do Estado em 
favor do Fundo Estadual de Saúde, Crédito Suplementar por Excesso de 
Arrecadação no valor global de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos 
mil reais) para os fins que especifica, de autoria do  Poder Executivo; 
Projeto de Lei n° 117/16, que  Estima a Receita e a Fixa Despesa do Estado 
para o exercício financeiro de 2017, de autoria do Poder Executivo; Projeto 
de Lei nº 167/16, que dispõe sobre a dispensa dos débitos fiscais referentes 
a multas e juros de mora decorrentes do atraso no pagamento do Imposto 
Sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. Em  segundo turno, 
o Projeto de Resolução Legislativa nº 024/16, que acrescenta o artigo 
nº 17-A e altera o capítulo II, do título X, ao/do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, de autoria da Mesa Diretora.
 Suspendo a Sessão pelo tempo necessário para que as Comissões 
em conjunto possam analisar e emitir parecer aos Projetos de Leis nº 116, 
139 e 165/16 e a Comissão Mista de Orçamento, o Projeto de Lei nº 117/16.
 Reaberta a Sessão
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Havendo quórum 
regimental, dou por reaberta a Sessão.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Substitutivo ao Projeto de Lei nº 116/16 e do parecer das Comissões em 
Conjunto.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria -  Lido o 
Projeto de Lei nº 116/16 e o parecer das Comissões em Conjunto.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o Projeto 
de Lei nº 116/16. Não havendo quem queira discutir, coloco-o em votação. 
A votação será eletrônica: votando “sim”, os Deputados aprovam a matéria 
e votando “não” rejeitam-na.
 Solicito à liberação do painel para a votação.
 Dou por aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 116/16 por 
18 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Substitutivo ao Projeto de Lei nº 139/16 e do parecer das Comissões em 
conjunto.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Projeto de Lei nº 139/16.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Em discussão o Projeto 
de Lei nº 136/16. Não havendo quem queira discutir, coloco-o em votação. 
A votação será eletrônica: votando “sim”, os Deputados aprovam a matéria 
e votando “não”, rejeitam-na.
 Solicito à liberação do painel para a votação.
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 136/16 por 17 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Projeto de Lei nº 165/16 e do Parecer das Comissões em Conjunto.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Projeto de Lei nº 165/16, juntamente com o Parecer das Comissões em 
conjunto.
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é tratar melhor seus familiares. Parabéns aos servidores e aos parlamentares 
que se juntaram e aprovaram o PCCR. Parabéns, Roraima!
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Quando se mexe no bolso de 
um funcionário para ajudá-lo, nós estamos ajudando as famílias e por este 
motivo tenho certeza que os 24 deputados, coordenados e bem conversados 
pelo Presidente Jalser Renier e Coronel Chagas, e o Jalser nos sensibilizou 
justamente por este motivo de ajudarmos depois de 20 anos as famílias dos 
funcionários desta Casa. Pode até não parecer, mas, o Jalser que é amigo 
da gente há muito tempo, antes de ser deputado, tem um grande coração e 
preocupa-se em ajudar não só o povo, mas também os servidores desta Casa. 
Por isso a unanimidade em ajudar os servidores. Eu estou feliz e voto sempre 
favorável para ajudar a vida do nosso povo e me honra fazer parte desta Casa.
 O Senhor Deputado Naldo da Loteria – Senhor Presidente, só 
para registrar que esta é uma luta antiga e, para fazer justiça ao Deputado 
Chico Guerra, que também tentou aprovar, mas, a Casa não passava por 
momentos oportunos, por conta de alguns deputados que não conseguiram 
se reeleger, e hoje o Presidente Jalser teve coragem e trouxe a necessidade, 
que é uma luta antiga de vocês. Meus parabéns!
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Quero apenas dizer que 
o que faz uma pessoa feliz, é ter as suas necessidades atendidas e, o que 
deixa uma pessoa com suas necessidades atendidas, no campo pessoal é ter 
saúde, moradia, transporte, boa alimentação para si e sua saúde, ter o seu 
trabalho. E no campo profissional o que deixa uma pessoa satisfeita é, um 
extenso rol de necessidades que o gestor precisa olhar, para que ela tenha 
suas necessidades atendidas. Quais são? Uma boa jornada de trabalho, 
reconhecimento de seus pares e seus superiores, precisa ter possibilidade 
de crescimento profissional, ter um bom clima organizacional, ou seja, as 
pessoas se darem bem, boas instalações de trabalho e ela precisa ter um 
salário bom, uma salário justo. Então, esta articulação feita pelo Deputado 
Jalser procurou, através deste Projeto de Lei, fazer isso, atender as 
necessidades dos servidores efetivos desta Casa, para que vocês se sintam 
satisfeitos profissionalmente, para que vejam os direitos que estão lutando 
há mais de 20 anos, duas décadas, para que esta Casa reconheça isso e 
para que, estando satisfeitos profissionalmente possam render ainda mais e 
fazer com que esta Casa cumpra com mais eficiência sua missão. Parabéns! 
Contem sempre com esta Casa e com todos os Deputados porque todos, de 
forma unânime, são favoráveis a aprovação deste Projeto.
 Em votação. A votação será nominal e eletrônica. Votando 
“sim”, os senhores aprovam o projeto, votando “não”, rejeitam a matéria. 
Solicito a abertura do painel para a votação.
 Está encerrada a votação.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente eu tentei registrar meu voto, mas não consegui. Gostaria 
que Vossa Excelência considerasse meu voto sim.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Fica registrado o voto 
sim do Deputado Mecias de Jesus. Dou por aprovado, em turno único, o 
Projeto de Lei nº 164/16 com 19 votos favoráveis, nenhum contrário e 
nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 146/16.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Projeto de Lei nº 146/16.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o Projeto 
de Lei 146/16. Não havendo quem queira discutir, em votação. A votação 
será nominal e eletrônica. Votando “sim”, os senhores aprovam o Projeto, 
votando “não”, rejeitam a matéria. Solicito a abertura do painel para a 
votação.
 Está encerrada a votação. Declaro aprovado em turno único 
o Projeto de Lei nº 146/16 com 15 votos favoráveis, nenhum contrário e 
nenhuma abstenção.
 Quero anunciar a Resolução que cria a Comissão Especial 
Interna, criada para analisar e emitir Parecer à Proposta de Emenda a 
Constituição nº 011/16. Vamos suspender a Sessão para que a Comissão 
Mista de Orçamento se reúna para deliberar sobre o Projeto de Lei nº 
117/16. A reunião da comissão será realizada na sala de reuniões próxima 
da presidência.
 Reaberta a Sessão.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Comunico aos Senhores 
Deputados que o prazo de funcionamento e a composição das comissões 
permanentes desta Casa, que se encerra no dia 31 de dezembro, está sendo 
prorrogado, por ato da Mesa Diretora, o seu funcionamento, até a primeira 
Sessão Legislativa do próximo período legislativo, que se inicia no dia 15 
de fevereiro. Alguma dúvida?
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Parecer e voto ao Projeto de Lei nº 117/16.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral pede Questão de Ordem 

Oleno, que hoje é chefe da Casa Civil, ele pediu que eu transmitisse a este 
Poder e aos servidores que ele, pessoalmente, já está trabalhando para que 
a Governadora Suely Campos, sancione, o mais rápido possível, esta Lei, 
para que os servidores, a partir de primeiro de janeiro, sejam beneficiados. 
Feito o registro, Senhor Presidente.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra- Também, na mesma linha do 
Deputado Flamarion, eu quero parabenizar a Mesa Diretora desta Casa pela 
grande atitude, um merecido presente que os servidores desta Casa recebem 
neste final de ano. Parabéns à Mesa Diretora, parabéns ao Senhor Deputado 
Chagas,  que encaminhou este trabalho. Parabéns a todos os deputados que, de 
forma unânime, abraçaram esta justa causa e gostaria de trazer a informação 
que falei com a Governadora Suely, agora, por telefone. Se chegar o autógrafo 
lá hoje, hoje mesmo ela sanciona esta lei. Então, Senhor Presidente, que este 
final de ano seja muito alegre e muito feliz para todos nós.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral- Senhor Presidente, na 
mesma linha do Deputado Jalser e dos Deputados que me antecederam, 
quero realmente parabenizar essa Casa, os 24 deputados, homens e 
mulheres que nesta legislatura tiveram a sensibilidade e o compromisso 
com esses servidores, alguns com mais de 20 anos, outros com mais de 15 
anos, esperando equiparação salarial e dizer que é um trabalho, não só desta 
Mesa, deste biênio, mas é um trabalho envolvendo 24 deputados e deputadas 
que tiveram a coragem, a sensibilidade e o compromisso de fazer e reajustar 
o salário de cada funcionário efetivo desta Casa Legislativa. Estamos aqui 
há mais de dez anos, alguns com mais de 20 anos, deixando a nossa história, 
o nosso legado. Daqui a alguns anos vamos dizer que passamos por esta 
Casa e fizemos algo justo para quem vai ficar aqui até se aposentar, que são 
vocês. Parabéns a cada um de vocês. Obrigado, Presidente.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz - Senhor Presidente, por 
uma questão de justiça,  enquanto a gente ver a felicidade aqui, eu sei que 
o homem que teve a coragem de negociar, de fazer um bom entendimento 
para se chegar a essa decisão do Plano de Cargos e Salários, ele está 
aqui quieto, está sofrendo demais na vida. Para ele eu peço, aos nossos 
servidores, uma salva de palmas. Para ele, para o Jalser, que teve a coragem 
de resolver essa situação.
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira- Presidente, me 
somando aos demais que já me precederam, eu lembro que o PPCR, o Plano 
de Cargos e Salários rege, literalmente, a vida do servidor. Eu sou servidor 
público do Estado de Roraima, eu sei a importância do PPCR para a vida 
profissional, para as progressões, regulamentando toda a vida do servidor. 
Eu estive com uma comissão onde começamos a discussão com servidores 
da Casa, que num dado momento estavam angustiados, porque o Projeto 
que ora estava em discussão poderia ser apreciado e votado a qualquer 
momento, mas nós conversamos com o Presidente da Casa, que foi 
sensível, retirou de pauta e nossa fala foi exatamente no sentido do diálogo, 
da Presidência da Casa dialogar com os servidores da Casa, por entender 
que nós aprovamos o PCCR de todas as categorias do Estado e, não ficaria 
bem para este Poder, depois de tantos anos, continuar sem o PCCR da Casa. 
Então, nós conseguimos tirar, naquele momento, de pauta, de discussão, 
de votação, o Projeto que estava sendo apreciado, foi encaminhado para a 
discussão, sugerimos e foi acatado pela Casa que uma comissão se reunisse 
com a Presidência da Casa e assim o fizeram. Por essa razão consideramos 
que é uma vitória que também tem a nossa participação, a nossa defesa 
e, continuamos lutando porque o servidor é quem presta o serviço de 
qualidade. São os servidores desta Casa que mantêm o Pode Legislativo 
funcionando, porque nós somos passageiros e os servidores permanecem 
na sua vida funcional. Tem o meu voto, tem o meu apoio. Obrigado.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus- Senhor Presidente , é 
inegável nesta Casa, todos sabem do carinho que tenho pelos servidores 
desta Casa Legislativa, que me acolheram aqui há mais de vinte anos. Eu 
ainda era pequeno, baixinho, não consegui crescer fisicamente, mas cresci 
no carinho deles por mim e do meu carinho por eles também. A aprovação 
deste PCCR hoje, nada mais é do que um reconhecimento justo da Mesa 
Diretora, destes deputados e em especial do Presidente Jalser Renier 
com eles, os que já estavam aqui e os que vieram para cá ultimamente, 
no último concurso realizado por nós na Assembleia Legislativa, que foi 
uma demanda grande na justiça para que eles pudessem  tomar posse. Essa 
aprovação do PCCR é justa, é necessário. E eu quero parabenizar a Mesa 
Diretora, na pessoa do Deputado Jalser Renier, e dizer a todos os servidores 
da nossa Casa, parabéns, vocês merecem, continuem dando o melhor de 
vocês, que é isso que vocês têm feito. Muito obrigado!
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Quero também me 
somar ao pronunciamento dos demais colegas e parabenizar todos os 
servidores desta Casa, que fazem com que as coisas aconteçam com 
celeridade. Agradeço a Deus por estar fazendo parte da história de Roraima 
e da vida desses funcionários, ao estar votando para que eles possam ter 
aumento e progressões nos seus salários e realizar seus sonhos de vida, que 
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pois fizemos um acordo entre todos os deputados para que eu não pedisse 
destaque, mas gostaria de registrar que, a meu ver, nós precisaríamos, o 
governo do Estado, e como líder tenho a obrigação de defender, que 
tivéssemos 20% de remanejamento, mas a Assembleia Legislativa e os 
Deputados estão dando 10%. Espero que com uma gestão mais eficiente 
nós possamos, aqui nesta Casa, vir precisar o menor valor possível para a 
abertura de crédito. Espero não precisarmos utilizar nem esses 10%. É para 
isso que torço, por uma gestão eficiente, mas tenho a obrigação, de ofício, 
de registrar que o meu pedido foi pela flexibilização de 20% no orçamento, 
no mais, agradeço aos colegas o trabalho e o esforço por estarem aqui até 
agora. A governadora acabou de me ligar e eu noticiei que estaríamos agora 
votando o orçamento e encerrando os trabalhos e já vou antecipar meu voto 
ao orçamento. Obrigado!
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Queremos registrar a 
presença da Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, Dra. Teresinha 
Muniz e do Defensor Público Adjunto, Dr. Stélio Dener, sejam bem-vindos.
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, ainda 
faltam computar dois votos, o da Deputada Aurelina e da Deputada Angela.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Chamamos as senhoras 
deputadas Angela, Aurelina e Lenir para a votação. A bancada feminina da 
Assembleia.
 O Senhor Deputado Jalser Renier - Senhor Presidente, gostaria 
de aproveitar e desejar um bom recesso e feliz ano novo, e que Deus abençoe 
todas as pessoas do nosso Estado e que esse parlamento venha no reinício 
dos trabalhos do ano que vem bem mais forte, bem mais coerente e bem mais 
dinâmico, como sempre vem. Quero agradecer a Vossa Excelência, pela 
maneira que vem conduzindo os trabalhos desta Casa. Quero, em especial 
fazer agradecimento a sua pessoa, a pessoa do Deputado Chagas, para mim o 
senhor foi a grande revelação de amizade que tive dentro deste parlamento. 
O senhor para mim, hoje, representa um grande amigo. Não posso deixar de 
reconhecer em público a maneira como conduziu os trabalhos desta Casa, 
diante da situação que a nossa Casa se encontra e diante da situação que 
passa a minha pessoa, mas diante da posição ideologicamente defendida 
pela postura de Vossa Excelência que representa mais que um amigo. Vossa 
Excelência, hoje, faz parte da minha família de amigos e família de sangue, 
porque realmente tenho apreço pela fidelidade como Vossa Excelência 
tratou esse grupo, essa Casa, esse trabalho e essa condução. Aos demais 
Deputados Estaduais, tanto da base do governo como da base de oposição 
os meus agradecimentos. Infelizmente, tivemos um ano difícil. No final do 
ano, geralmente, os ânimos se acirram, mas, pela primeira vez, estamos 
enfrentando uma assembleia sem esse acirramento, mesmo com posições 
ideologicamente diferentes. Isso significa amadurecimento, tanto do poder, 
como das pessoas, homens e mulheres que fazem o Poder. Então, são com 
essas palavras que encerro, agradecendo todos os servidores desta Casa, que 
nunca nos faltaram, que nunca nos deixaram que estivéssemos sozinhos, 
e eles sempre estiveram do nosso lado. E, a vitória final dos servidores 
públicos que hoje tiveram seus planos de cargos e salários servidos pelos 
24 Deputados Estaduais, não existe nenhum mérito da Mesa ou do seu 
Presidente, existe mérito de 24 votos, porque se não estivessem esses 24 
votos, não tínhamos o resultado esperado nessa posição. Portanto, agradeço 
a todos os servidores, toda imprensa, as pessoas que cobriram de uma certa 
forma os trabalhos desta Casa, e a união, Deputado Naldo, do G14. Vossa 
Excelência, que se manteve firme na sua posição, como o Marcelo Cabral, 
que conduziu de maneira eficaz o orçamento, sem atrito ideologicamente 
defendido por alguns deputados. Isso significa amadurecimento. Parabéns 
à Mesa, parabéns a todos os Deputados Estaduais, porque todos aqui para 
mim têm as suas virtudes, mesmo diante das opiniões públicas contrárias 
que nós temos. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe o ano que vem, 
porque este ano não foi como eu gostaria que fosse.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Dou por aprovado com 
20 votos “sim”, nenhum “não” e nenhuma abstenção, em turno único, o 
Projeto de Lei 117/16.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura de 
Resolução que cria Comissão de representação para o período de 01 de 
janeiro a 14 de fevereiro de 2017.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lida a 
Resolução).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Está encerrada a Ordem 
do Dia e passamos para o Expediente de Explicações Pessoais.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Senhor Presidente, quero 
parabenizar todos os Deputados desta Casa Legislativa, os colaboradores, 
as pessoas que fizeram o nosso dia a dia por todo este ano de muito trabalho, 
muito esforço. Muitas vezes divergimos, outras convergimos, enfim, o 
papel do parlamento é esse. Nós como parlamentares fizemos esse papel. 
Terminamos o ano sem atritos pessoais. Enfim, o importante é que, como 
parlamento, nós aqui na Assembleia Legislativa aprimoramos Projetos que 

– Senhor Presidente gostaria de pedir a dispensa da leitura do Parecer, uma 
vez que já é de conhecimento de todos os deputados e discutido amplamente 
nas comissões.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz pede Questão de Ordem – 
Também quero solicitar a dispensa da leitura, uma vez que foi amplamente 
discutido. Vossa Excelência fez uma explanação brilhante e todos têm 
conhecimento. Quero acompanhar a posição do relator.
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, nós 
entendemos e acompanhamos a solicitação do Deputado Marcelo e 
Deputado Joaquim, pois concordamos que não há nenhuma dúvida quanto 
à discussão do orçamento.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Senhor Presidente, nós 
também concordamos plenamente, pois, o relatório é de conhecimento de 
todos os Deputados e já exaustivamente debatido em comissão.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito então ao 
Senhor Primeiro-Secretário que faça a leitura do voto.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral – Senhor Presidente, 
gostaria de apresentar uma emenda de plenário de autoria dos membros 
desta Casa, ao Projeto de Lei 117/16, assinada por 9 deputados.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Então, temos uma 
emenda de plenário, apresentada por diversos Deputados, que já é de 
conhecimento de todos os parlamentares.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura da 
Emenda.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lida a 
emenda).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à leitura do voto e da emenda ao Projeto 
de Lei nº 117/16.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido o voto 
e a emenda).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o Projeto 
de Lei nº 117/16 com as emendas de relatoria e a emenda de plenário.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Senhor Presidente, 
gostaria de parabenizar todos os deputados, ao Deputado Marcelo Cabral, 
que foi relator da LOA/2017 e com muita habilidade construiu bons 
entendimentos, contemplando a PEC 12, atendendo as emendas individuais 
de acordo com o que prevê a PEC e impõe 50% ao setor produtivo. 
Conseguiu abrir um canal de diálogo com os poderes e as emendas que 
foram feitas de comissão repuseram o orçamento dos poderes de acordo 
com o executável no decorrer do ano de 2016. Isso foi salutar para o Estado 
neste período de crise por que estamos passando. Houve a compreensão 
dos poderes neste sentido também e acima de tudo o deputado abriu 
a Comissão, juntamente com Vossa Excelência, que é o Presidente e os 
demais membros, para receber as demandas. E eu sou testemunha viva de 
que todas as demandas encaminhadas pelas categorias, pelas pessoas, pelo 
setor primário, pela agricultura familiar, pela área da saúde e pela área da 
segurança foram atendidas. Gostaria de registrar o esforço do Deputado 
Jorge Everton, do Deputado Marcelo, do Deputado Chagas e o nosso 
trabalho também para contemplar algumas emendas de Comissão, com 
o apoio dos demais deputados, na área da segurança pública, Deputado 
Joaquim. Adquirir viaturas, viaturas descaracterizadas para a Polícia Civil 
trabalhar, armamento, munição, colete, curso de formação e fomos até 
um pouco mais além, alocando recursos para atender o Centro de Apoio e 
Recuperação do Policial Militar, Civil ou trabalhador da segurança pública 
que porventura tenha algum problema psicológico. Então, todos esses 
recursos foram alocados e foram muito bem recepcionados pela comissão e 
pelo relator. Então, nesses seis anos de parlamento nesta Casa, testemunhei 
a construção de uma grande discussão e elaboração de um orçamento 
com grande consenso entre os poderes e os parlamentares. Então, está 
de parabéns toda a Assembleia, todos os deputados e toda a Comissão do 
Orçamento, em nome do seu Presidente, Deputado Coronel Chagas, e do 
seu Relator, Deputado Marcelo Cabral. Desde já, oriento que o nosso bloco 
seja favorável ao orçamento com as emendas. Obrigado!
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em votação o Projeto 
de Lei 117/16. A votação será nominal e eletrônica. Votação com as 
emendas da relatoria e emenda de plenário. Votando “sim” os senhores 
deputados aprovam o Projeto de Lei nº 117/16, votando “não”, rejeitam-no. 
Solicito a abertura do painel para votação.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Primeiramente gostaria de 
parabenizá-lo pela condução da Comissão de Orçamento e pela condução 
desta Casa, especialmente neste dia e todos os Deputados pelo esforço 
até agora votando o orçamento onde convergimos em muito e divergimos 
em pouco, mas, enfim, estamos votando um orçamento que espero seja 
exequível e que o Estado possa atender suas demandas. Mas, gostaria 
de registrar a Vossa Excelência, e aí não vou pedir destaque de votação, 
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para 2017 o PCCR dos servidores desta Casa.
 Desejo um 2017 de muita paz e muito amor. Que nós possamos 
trabalhar ainda mais nesta Casa. Obrigado, Senhor Presidente!
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Só para agradecer a todos 
que estiveram até este momento conosco. Desejar a todos os parlamentares 
um 2017 abençoado por Deus e dizer ao meu querido Presidente Jalser que, 
nas grandes lutas, se conhece os verdadeiros guerreiros. Que Deus abençoe 
você e toda sua família. Muito obrigado!
 O Senhor Deputado Naldo da Loteria – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, quero na mesma linha dos senhores 
deputados desejar um Feliz 2017 com saúde e paz. Cumprimentar o 
Presidente Jalser Renier e dizer que 2016 foi difícil, mas 2017, com certeza, 
será um ano muito melhor e fé em Deus que a gente vai vencer. Muito 
obrigado!
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Para finalizar, quero 
apenas dizer que nós chegamos ao final do ano com uma produtividade, em 
termos de processo legislativo, 100% superior à do ano de 2015. Este ano 
a Assembleia Legislativa deliberou em mais de 200 proposições. Foram 
155 Projetos de Lei, 08 Projetos de Lei Complementar, 35 Projetos de 
Decreto Legislativo. Realizamos 45 Audiências Públicas, 500 Indicações 
apresentadas pelos deputados e encaminhadas ao Poder Executivo. 
Foi um trabalho gigantesco, principalmente em razão das Mensagens 
Governamentais com pedido de abertura de crédito. Então, houve um 
trabalho gigantesco de todos os deputados.
 Deputado Jalser, a nossa convivência aqui na Assembleia tem 
sido uma experiência gratificante e rica no trato político, na gestão, no 
companherismo e também na lealdade. Temos aprendido muito com todos, 
especialmente com o senhor. Quero dizer que o momento que o senhor está 
vivendo, todos nós temos conhecimento, e dizer que esses desafios só estão 
sujeitos e sabem passar os grande homens e o senhor é um grande homem.
 Existe uma parábola que diz: Que quando você está no topo 
de um morro, de uma montanha e que você almeja chegar naquela outra 
montanha, que está lá na frente, que é mais alta, que é um desafio maior 
ainda, para você chegar naquela montanha, você precisa descer essa 
montanha que você está, porque não tem uma ponte direta, não tem uma 
aeronave que lhe leve. Você vai ter que caminhar, essa montanha e, ao 
fazer isso, vai ter que descer para o vale e, no vale estão os perigos, as 
ameaças e, isso com certeza, nos remete, meu amigo, ao que você está 
vivendo e, pelo vigor que você tem, pela sua coragem, tenho certeza que 
estará ultrapassando esse vale que tem rios, correntezas, feras, mas já está 
começando a escalada da nova montanha, que é mais alta e é  um desafio 
muito maior. Eu tenho certeza que o senhor vai chegar no topo dessa 
montanha no mais breve espaço de tempo.
 Você vai conseguir fazer isso, porque você tem não só a 
coragem, mas a determinação como tem aquelas pessoas que acreditam 
no senhor, não só aqui nesta Casa, mas em muitos outros segmentos da 
sociedade roraimense, e sabemos que o senhor vai conseguir chegar ao topo 
dessa montanha. Pode contar sempre com a nossa lealdade. Sei que em 
alguns momentos aquelas ameaças, algumas pessoas podem ter chegado, 
como de fato tentaram, em algumas oportunidades, fazer com que em 
razão do momento em que está vivenciando, tivéssemos ou pudéssemos 
imaginar um comportamento diferente dos colegas aqui da Casa, mas 
em nenhum deles se viu, em momento algum, qualquer resquício de 
oportunismo, porque todos sabem da sua história e ninguém permitiria um 
comportamento diferente nesta Casa.
  Então, tenha a certeza que Vossa Excelência está 
ultrapassando o vale da sombra e vai chegar lá em cima na outra montanha, 
que é muito maior do que você se encontra hoje.
 Para encerrar, queremos agradecer todos os colegas, todos os 
servidores desta Casa que contribuíram para que nós chegássemos hoje 
e votássemos esta matéria tão importante para o Estado de Roraima, 
construída por todos, que é o orçamento mais próximo, eu acho, da 
realidade. Todos deram a sua contribuição e podemos agora encerrar as 
nossas palavras agradecendo a todos e declarando o recesso parlamentar da 
Assembleia Legislativa do Estrado de Roraima.
 Muito obrigado a todos, que Deus os ilumine e que 2017 seja 
melhor que 2016.
 E, não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente encerrou 
a Sessão, convocando outra para o dia 15 de fevereiro de dois mil e 
dezessete, à hora regimental.
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: Angela 
A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Mozart, Coronel 
Chagas, Evangelista Siqueira, Flamarion Portela, Gabriel Picanço, 
George Melo, Izaías Maia, Jalser Renier, Jânio Xingú, Joaquim Ruiz, 
Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral,  Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, 
Odilon Filho, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

vieram do Governo, construirmos outros para atender a nossa sociedade, 
e este ano fechamos com chave de ouro, construindo este orçamento e 
reconhecendo os trabalhos dos servidores desta Casa com a aprovação do 
PCCR. Isso é mais que importante, é essencial. O maior patrimônio desta 
Casa são os nossos colaboradores que nos dão suporte no dia a dia. Agradeço 
a minha equipe de gabinete pela incansável luta ao meu lado no dia a dia 
na Assembleia e de forma externa. Agradeço em especial aos Deputados da 
base, que juntos lutamos e defendemos as ações do Governo do Estado, e 
quero abraçar cada Deputado que não é da base, mas são colegas que muitas 
vezes entenderam as nossas demandas, angústias e outras vezes as nossas 
críticas. Enfim, fechamos o ano aprovando o orçamento e convergindo num 
só caminho, que é o desenvolvimento do Estado de Roraima. Portanto, 
Feliz Ano Novo a todos os Deputados e famílias e servidores desta Casa e 
ao povo de Roraima.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Senhor Presidente, quero 
parabenizar o parlamento, Quero registrar essa demora toda de costurar 
o orçamento e chegar num entendimento final para que se aprovasse e o 
Governo pagasse os servidores na sexta-feira. Portanto, acho que essa é 
maior notícia aos servidores do Estado. O governo estará pagando tanto 
as estatais, quanto todos os servidores do nosso Estado. Esse acordo foi 
demorado, mas quem ganha é o povo, porque vai circular riqueza e vamos 
ter um Ano Novo, com certeza, dentro da expectativa de todos os servidores 
públicos do Estado de Roraima.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral -Senhor Presidente, 
quero agradecer toda equipe desta Casa, que este ano ajudou a 
construir, agilizar, resolver e aprovar juntos com os Deputados, dando 
apoio logístico necessário, aprovando várias emendas, vários projetos 
importantes para este Estado. Quero agradecer, também, a nossa equipe 
de gabinete que trabalha diuturnamente, dando suporte. Parabenizo o meu 
amigo, meu parceiro, meu presidente Jalser Renier e dizer que este ano 
foi um ano difícil, meu amigo, mas, mesmo sendo difícil, a sua sabedoria 
sensibilidade e sua amizade, fez com que esta Casa fizesse  história que 
vai ficar no Estado de Roraima. Você conseguiu, na maior dificuldade e 
angustia de sua vida, dar um presente que esta Casa nunca teve, que foi 
o PCCR. Parabéns a você que construiu junto com os servidores desta 
Casa e mostrou a importância de aprovar esse Projeto. Quero dizer que 
pode contar com seus amigos, deputados e parceiros, com os servidores e, 
com cada um desta Casa. Parabéns a todos os Deputados desta Casa e em 
especial a você. Obrigado e feliz Ano Novo!
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Senhor 
Presidente, quero parabenizar a postura de todos os deputados, 
mas agradecimento especial à Elmecir, que foi incansável, e 
toda sua equipe, aos Deputados Jalser, Coronel Chagas, Zé  
Galeto, Odilon, Naldo, Evangelista Siqueira e principalmente Deputado 
Marcelo Cabral pela condução dos trabalhos e extensivos, a todos os demais 
deputados que tiveram a sensibilidade, e toda população de Roraima. Por 
quê? Porque investiram em saúde, em educação, em cultura. A cultura teve 
vez, a Defensoria Pública teve vez. Eu estou emocionada, muito obrigada 
mesmo de coração! Feliz Ano Novo a todos.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço - Presidente. Quero 
também, na mesma direção, agradecer a todos os servidores dessa Casa. 
Parabenizar todos os colegas, agradecer em especiais meus colaboradores 
que incansavelmente trabalharam para que mais um ano se conclua, apesar 
desse ano, ter sido um ano de algumas divergências, mas graças a Deus, 
no final, a convergência superou. Deputado Marcelo, está de parabéns 
pela condução dos trabalhos como relator do orçamento, e o Presidente 
Chagas pela aprovação, com poucas alterações. Deputado Jalser, sei da sua 
dificuldade pessoal, mas Deus é maior, o senhor vai vencer. Conte conosco, 
com a Assembleia Legislativa e com o povo deste Estado. Tenho certeza 
que o maior vencedor seremos nós. Obrigado. Feliz Ano Novo a todo povo 
de Roraima, em especial aos servidores do Poder Legislativo. Obrigado!
 O Senhor Deputado Odilon Filho – Senhor Presidente, na 
mesma linda dos demais deputados, quero parabenizar o Deputado Marcelo 
pelo trabalho que fez como relator do orçamento. Sei que é um trabalho 
muito difícil. Agradeço também a sua equipe que o auxiliou. Graças a Deus 
que saiu um orçamento dentro do esperado! Agradecer o seu comportamento 
atuando na presidência dessa Casa, e parabenizando o Presidente Jalser, que 
deu de presente, conduziu esta Casa, ajeitou a situação financeira e, com 
isso ele conseguiu fazer com que os servidores desta Casa tivessem seu 
PCCR aprovado, graças ao trabalho que ele fez, hoje eu tive o orgulho, 
também, de ajudar nessa empreitada dos servidores dando o meu voto 
favorável para que fosse aprovado o PCCR desses servidores que nada 
mais é do que justiça, já era um direito deles. Mas graça ao senhor, que 
organizou a situação financeira, apesar de que o nosso país vem passando 
por uma situação muito difícil e nem todos tiveram esse direito. Graças ao 
Presidente Jalser, que organizou o orçamento e, esta Casa deu de presente 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - ALE/RR

ERRATA DE COMUNICADO DE RESULTADO FINAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017 PROCESSO Nº 0111/

ALE/2016
Fica Retificado o Aviso de Comunicado de Resultado Final 

do Pregão Presencial n° 001/2017, publicado no Diário da Assembleia 
Legislativa n° 2467, de 17 de Fevereiro de 2017.

Onde se lê:

Lote Empresa vencedora Valor total

Lote Único
PONTO DAS ANTENAS SEGURANÇA 

ELETRÔNICA LTDA - ME R$ 87.100,00

Perfazendo um valor total Adjudicado de R$ 87.100,00 (Quarenta mil reais).

Leia-se: 

Lote Empresa vencedora Valor Mensal

Lote Único
PONTO DAS ANTENAS 

SEGURANÇA ELETRÔNICA 
LTDA - ME

R$ 87.100,00

Perfazendo um valor total Adjudicado de R$ 87.100,00 (Oitenta e sete mil e cem reais).

Boa Vista-RR, em 17 de fevereiro de 2017.
Lincoln Johnson Batista de Mendonça 

Presidente da CPL/ ALE-RR
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - ALE/RR
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 009-B/2016

COMUNICADO DE RESULTADO FINAL
PROCESSO: 0096/ALE/2016
OBJETO: Aquisição de 03(três) veículos para atender a Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima (ALE-RR) e seus anexos.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA através da Comissão Permanente de Licitação comunica 
aos interessados o resultado do Certame Licitatório do objeto em 
epígrafe, que deu-se por FRACASSADO.

Boa Vista-RR, em 17 de fevereiro de 2017.
Lincoln Johnson Batista de Mendonça 

Presidente da CPL/ ALE-RR

SÍNTESE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 006/2016
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº: 006-B/2016 

PROCESSO Nº: 087/ALE/2016
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, em cumprimento 
ao disposto no Decreto nº 16.223-E, de 07 de outubro de 2013, 
torna público os preços registrados no PREGÃO supracitado, 
oriundo do PROCESSO em epigrafe, cujo objeto é eventual 
Contratação de Serviço de locação de equipamentos de 
SONORIZAÇÃO de áudio e vídeo profissional, para atender as 
demandas diárias do plenário e demais setores da Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima - ALE/RR.  Valores unitários 
em reais (R$) discriminados a seguir: 1ª colocada – ANDRÉ 
VIEIRA SILVA - EPP, CNPJ:  04.162.481/0001-92. LOTE 
ÚNICO, itens 1=R$ 5.000,00; 2=R$ 200,00; 3=R$ 1.800,00; 
4=R$ 56,00; 5=R$ 95,00; 6=R$ 1.250,00; 7=R$ 250,00; 8=R$ 
1.000,00; 9=R$ 970,00; 10=R$ 950,00; 11=R$ 990,00. A Ata de 
Registro de preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados 
da data da publicação. 

Boa Vista-RR, 17 de fevereiro de 2017.
Lincoln Johnson Batista de Mendonça 

Presidente da CPL/ ALE-RR

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 074/2017 
A Superintendência Geral da Assembléia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1º Autorizar a prorrogação do retorno do Excelentíssimo Senhor 
Deputado JORGE EVERTON BARRETO GUIMARÃES,  para o dia 
19.02.2017 às 13h15min, referente à sua viagem com destino a São Paulo-SP, em 
virtude da superlotação dos vôos, conforme Resolução nº 066/2017, publicada no 
diário da ALE/RR, Edição nº 2464 de 14.02.2017, a serviço desta Casa Legislativa.  

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 17 de fevereiro de 2017.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

          
RESOLUÇÃO N º 075/2017

A Superintendência Geral da Assembléia Legislativa do Estado 
de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.

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

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

N° do 
Processo Contratado Vigência Objeto CPF/ CNPJ Fiscal de 

Contrato

058/2017 RIZOLMAR A. 
OLIVEIRA-EPP

15/02/2017
         A
 15/02/2018

AQUISIÇÃO 
DE LICENÇA 
DE USO DE 
SOFTWARE 

07.872.397/0001-50

FISCAIS: 
Roque 
Sichinel 
Junior. 
Matrícula: 
71253
E
Célio do 
Nascimento 
Soares.
Matrícula:
 10631

 Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
        Palácio Antônio Martins, 17 de fevereiro de 2017.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

          
RESOLUÇÃO N º 076/2017

A Superintendência Geral da Assembléia Legislativa do Estado 
de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.

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

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

N° do 
Processo Contratado Vigência Objeto CPF/ CNPJ Fiscal de 

Contrato

108/2016
ARCUS 
CONSULTORIA 
LTDA-ME

15.02.2017
         A
15.02.2018

PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO, 
CONTÍNUO, DE 
MARKETING 
DIGITAL E 
DE REDES 
SOCIAIS, PARA 
DESENVOL-
VIMENTO DE 
SOLUÇÕES 
DE COMUNI-
CAÇÃO EM 
PLATAFOR-
MAS DIGITAIS 
E MÍDIAS 
DE REDES 
SOCIAIS, TAIS 
COMO: WEB-
SITES, E-MAIL, 
MOBILE, 
REVISTA ON-
LINE, REDES 
SOCIAIS ON-
LINE, ENTRE 
OUTROS, PARA 
PROMOVER 
AS AÇÔES DA 
ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 
DO ESTADO 
DE RORAIMA 
EM AMBIENTE 
DE INTERA-
ÇÃO VIRTUAL.

21.552.717/0001-16

FISCAIS:
 João Ricardo 
Silva Freitas. 
Matrícula: 
19234
E
Michael 
Ramon 
Milhomem 
Alba. 
Matrícula: 
19329

 Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
        Palácio Antônio Martins, 17 de fevereiro de 2017.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral


