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Membros das Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
Comissão de Defesa dos Direitos da Família, da 
Mulher, da Criança, do Adolescente e Ação Social:
a) Deputada Angela Águida Portella - PSC;
b) Deputado Dhiego Coelho - PSL;
c) Deputado Brito Bezerra - PP;
d) Deputada Lenir Rodrigues - PPS; e
e) Deputado Marcelo Cabral - PMDB. 

Comissão de Administração, Serviços Públicos e 
Previdência:
a) Deputado Soldado Sampaio - PC do B;
b) Deputado Odilon Filho - PEM;
c) Deputado Valdenir Ferreira - PV;
d) Deputado Coronel Chagas - PRTB; e
e) Deputado Jorge Everton - PMDB.

Comissão de Defesa Social, Segurança Pública e 
Sistema Penitenciário:
a) Deputado Jorge Everton - PMDB;
b) Deputado Francisco Flamarion Portela;
c) Deputado Coronel Chagas - PRTB;
d) Deputado Soldado Sampaio – PC do B; e
e) Deputado Mecias de Jesus - PRB.

Comissão de Educação, Desportos e Lazer:
a) Deputada Lenir Rodrigues - PPS;
b) Deputado Evangelista Siqueira - PT;
c) Deputado Francisco Flamarion Portela;
d) Deputado Chico Mozart - PRP; e
e) Deputado Gabriel Picanço - PRB.

Comissão de Cultura e Juventude:
a) Deputado Masamy Eda - PMDB;
b) Deputado Valdenir Ferreira - PV;
c) Deputado Dhiego Coelho - PSL;
d) Deputado Chico Mozart - PRP; e
e) Deputada Ângela Águida Portela - PSC.

Comissão de Saúde e Saneamento:
a) Deputada Aurelina Medeiros - PTN;
b) Deputado Chico Mozart - PRP;
c) Deputado Joaquim Ruiz - PTN;
d) Deputado Masamy Eda - PMDB; e
e) Deputado Valdenir Ferreira - PV.

Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, 
Minorias e Legislação Participativa:
a) Deputado Evangelista Siqueira - PT;
b) Deputado Izaías Maia - PT do B;
c) Deputado Dhiego Coelho - PTC;
d) Deputado Soldado Sampaio - PC do B; e
e) Deputada Ângela Águida Portela - PSC.

Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, 
Tributação e Controle:
a) Deputado Coronel Chagas - PRTB;
b) Deputado Marcelo Cabral - PMDB;
c) Deputado Jânio Xingu - PSL;
d) Deputada Aurelina Medeiros - PTN;
e) Deputado Izaías Maia - PT do B; e
f) Deputado Soldado Sampaio - PC do B.

Comissão de Tomada de Contas:
a) Deputado Joaquim Ruiz - PTN;
b) Deputado Mecias de Jesus - PRB;
c) Deputado Coronel Chagas - PRTB;
d) Deputado Brito Bezerra - PP; e
e) Deputado Jânio Xingú - PSL.

Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte:
a) Deputado Izaías Maia – PT do B;
b) Deputado Jorge Everton - PMDB;
c) Deputado Francisco Flamarion Portela;
d) Deputado Odilon Filho - PEM; e
e) Deputado Evangelista Siqueira - PT.

Comissão de Agricultura, Pecuária e Política Rural:
a) Deputado Zé Galeto - PRP;
b) Deputado Marcelo Cabral - PMDB;
c) Deputada Aurelina Medeiros - PTN;
d) Deputado George Melo - PSDC; e
e) Deputado Gabriel Picanço - PRB.

Comissão de Políticas Indigenistas:
a) Deputado Gabriel Picanço - PRB;
b) Deputado Dhiego Coelho - PSL;
c) Deputada Lenir Rodrigues - PPS;
d) Deputado Soldado Sampaio – PC do B; e
e) Deputado Evangelista Siqueira - PT.

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável:
a) Deputado Marcelo Cabral - PMDB;
b) Deputado Masamy Eda - PMDB;
c) Deputado George Melo - PSDC;
d) Deputado Jânio Xingu - PSL; e
e) Deputado Brito Bezerra – PP

Comissão de Indústria, Empreendedorismo, 
Comércio, Turismo e Serviços:
a) Deputado Brito Bezerra - PP;
b) Deputado Joaquim Ruiz - PTN;
c) Deputado Jânio Xingu - PSL;
d) Deputado Zé Galeto - PRP; e
e) Deputado Masamy Eda - PMDB.

Comissão de Relações Fronteiriças, MERCOSUL, 
de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação:
a) Deputado Dhiego Coelho - PTC;
b) Deputado Zé Galeto - PRP;
c) Deputado Jorge Everton - PMDB;
d) Deputado Odilon Filho - PEN; e
e) Deputado Joaquim Ruiz - PTN.

Comissão de Terras, Colonização e Zoneamento 
Territorial:
a) Deputado Mecias de Jesus - PRB;
b) Deputado Jânio Xingú - PSL;
c) Deputado Marcelo Cabral - PMDB;
d) Deputado Naldo da Loteria - PSB; e
e) Deputado Joaquim Ruiz - PTN.
f) Deputado Soldado Sampaio – PC do B; e
g) Deputado Gabriel Picanço - PRB.

Comissão de Viação, Transportes e Obras:
a) Deputado Flamarion Portela;
b) Deputada Lenir Rodrigues - PPS;
c) Deputado Masamy Eda - PMDB;
d) Deputada Angela Águida Portella - PSC; e
e) Deputado Naldo da Loteria – PSB

Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
Final:
a) Deputado George Melo - PSDC;
b) Deputado Jorge Everton - PMDB;
c) Deputado Coronel Chagas - PRTB;
d) Deputada Lenir Rodrigues - PPS;
e) Deputado Brito Bezerra - PP;
f) Deputada Aurelina Medeiros - PTN; e
g) Deputado Mecias de Jesus - PRB.

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e do Idoso:
a) Deputado Valdenir Ferreira - PV;
b) Deputado Evangelista Siqueira - PT;
c) Deputado Naldo da Loteria - PSB;
d) Deputado Chico Mozart - PRP; e
e) Deputado Zé Galeto - PRP.

Comissão de Ética Parlamentar:
a) Deputado Odilon Filho - PEM;
d) Deputado Naldo da Loteria - PSB;
c) Deputado George Melo - PSDC;
d) Deputado Zé Galeto - PRP; e
e) Deputado Izaías Maia - PT do B.
Suplentes:
1º - Deputado Joaquim Ruiz - PTN; e
2º - Deputado Flamarion Portela.
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SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA

PROJETO DE LEI 
PROJETO DE LEI Nº 035/2017

“Institui o Dia do Agricultor Familiar 
e a Semana Estadual da Agricultura 
Familiar no Estado de Roraima e dá 
outras providências”.

A GOVERNADORA DO ESTADO DE RORAIMA:
Faço saber que a Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono 

a seguinte Lei.
Art. 1° - Fica instituído no Estado de Roraima, o Dia do 

Agricultor Familiar, a ser comemorado anualmente, no dia 24 de Julho, por 
ser uma data significativa pelo reconhecimento desse setor da agricultura, 
definido oficialmente como Categoria Profissional atráves da criação da Lei 
da Agricultura Familiar, Lei nº 11.326 de Julho de 2006.

Parágrafo único – Concomitantemente, na mesma semana do 
mês de julho em que será celebrado o Dia do Agricultor Familiar, será 
também instituída e comemorada anualmente, a Semana Estadual da 
Agricultura Familiar.

Artigo 2º - A Semana Estadual da Agricultura Familiar tem por 
finalidade:

I – fortalecer, apoiar e incentivar o desenvolvimento da 
agricultura Familiar;

II – incentivar a criação de políticas públicas para o 
fortalecimento da agricultura familiar;

III – criar espaços para os agricultores discutirem questões 
locais e regionais relacionadas com o tema;

IV – viabilizar, profissionalizar e apresentar alternativas para o 
agricultor familiar;

V – a Semana Estadual da Agricultura Familiar deverá ser 
realizada pela Secretária de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
– SEAPA e em parcerias com outras entidades, órgãos, entidades público-
privadas, bem como a sociedade civil organizada.

Artigo 3º - As comemorações referente à Semana Estadual da 
Agricultura Familiar de que trata essa lei, passará a integrar o calendário 
oficial de eventos realizados no Estado de Roraima.

Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala de Sessões, em 07 de Abril de 2017.

BRITO BEZERRA                                              
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA
Enquanto o homem urbano se desdobra em afazeres de múltiplas 

ordens e objetivos, o homem do campo, na sua simplicidade ímpar, com 
suas ferramentas e o seu conhecimento prático, desde as primeiras horas do 
dia, parte para sua lida em arar a terra, preparar o solo, semear, cuidar da 
plantação, na expectativa de colher os alimentos que virão a abastecer as 
prateleiras de muitos comércios do país.

Devido a sua relevância, a Agricultura Familiar foi declarada 
pela ONU (Organizações das Nações Unidas) como temática central do 
ano de 2014. No Brasil, segundo dados recentes, o setor engloba 4,3 
milhões de unidade produtivas (84% do total) e 14 milhões de pessoas 
ocupadas, o que representa em torno de 74% das ocupações distribuídas 
em aproximadamente 81 milhões de hectares (25%). A produção 
que representa da agricultura familiar se destina basicamente para as 
populações urbanas, locais, o que é essencial para a segurança alimentar 
e nutricional.

Já possuímos importantes ações para o fortalecimento do setor 
como o PRONAF (Programa Nacional de Agricultura Familiar), aquisição 
de alimentos de agricultura familiar, associativismo e cooperativismo, 
microcréditos aos produtores familiares.

Ademais, ao instituirmos o “Dia do Agricultor Familiar” 
estaremos, também, proporcionando-lhes o momento ideal para estabelecer 
contatos entre si, de forma a intercambiar boas práticas e técnicas apuradas 
que possam aplicar a produção e a qualidade de sua atividade profissional, 
além de fazer com que o homem do campo se sinta valorizado, e que isso 
estimule a seguir com seu lindo e digno trabalho, juntamente com sua 
família.

Portanto, consciente da máxima importância que o tema 
requer, esperamos contar com o acolhimento dos nobres pares ao 
presente projeto.

Sala das Sessões, 07 de Abril de 2017.
BRITO BEZERRA                                              

DEPUTADO ESTADUAL
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do Deputado Brito Bezerra, encaminhando ao Governo do Estado, para 
recuperação de uma ponte na Vicinal 06, no Projeto Ajarani, depois da 
entrada da Vicinal 16, Região de Campos Novos, município de Iracema–RR; 
Indicação s/nº, de 03/04/17, do Deputado Brito Bezerra, encaminhando ao 
Governo do Estado, para construção de cinco quebra molas na rua principal 
da Vicinal 01, Região de Campos Novos, município de Iracema-RR; 
Indicação s/nº, de 04/04/17, do Deputado Gabriel Picanço, encaminhando 
ao Governo do Estado, para construção de duas rampas portuárias na 
Comunidade de Santa Maria do Boiaçu, município de Rorainópolis-RR; 
Indicação s/nº, de 04/04/17, do Deputado Gabriel Picanço, encaminhando 
ao Governo do Estado, para reforma da Escola Estadual José Bonifácio, 
localizada em Santa Maria do Boiaçu, no município de Rorainópolis-RR; 
Indicação s/nº, de 04/04/17, do Deputado Gabriel Picanço, encaminhando 
ao Governo do Estado, para reforma do Hospital Rosa Vieira, localizado na 
comunidade Santa Maria do Boiaçu, município de Rorainópolis; Indicação 
s/nº, de 04/04/17, do Deputado Odilon Filho, encaminhando ao Governo 
do Estado, para execução de obras de recuperação da Vicinal 02 do Distrito 
de Serra Dourada, município de São Luiz do Anauá-RR; Indicação s/nº, 
de 05/04/17, do Deputado Masamy Eda, encaminhando ao Governo do 
Estado, para aquisição de medicamentos essenciais para abastecimento de 
todas as unidades de saúde do Estado, com ênfase no Hospital Geral de 
Roraima; Memorando nº 07, de 04/04/17, do Deputado Brito Bezerra – 
Líder do Governo, informando que os membros da Liderança do Governo 
se ausentaram do Plenário para deliberação dos Projetos da Ordem do Dia 
e definição de que a referida Liderança utilizará do recurso legítimo da 
obstrução para evitar votação na Sessão de 04/04/2017; Requerimento 
nº 016, de 05/04/17, de autoria do Deputado Brito Bezerra, requerendo a 
retirada de tramitação das seguintes proposições: Projetos de Lei nºs 02, 
03 e 30/17; Projetos de Lei Complementar nºs 02, 03 e 04/17. GRANDE 
EXPEDIENTE: Não houve. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente 
anunciou para a pauta da Ordem do Dia a discussão e votação, em segundo 
turno, da Proposta de Emenda Constitucional nº 02/17, que “adita o inciso 
V, e o § 2º, e transforma o atual parágrafo único em § 1º do artigo 166 
da Constituição do Estado”, de autoria de vários deputados (considerando 
vaquejada manifestação cultural do Estado). Em turno único: Projeto de 
Lei nº 002/17, que “dispõe sobre a extinção da Secretaria de Estado de 
Relações Institucionais – SERI, e dá outras providências”, de autoria 
do Poder Executivo (regime de urgência); Projeto de Lei nº 008/17, que 
“dispõe sobre a anistia de dívidas de energia elétrica dos municípios do 
Estado de Roraima junto à Companhia Energética de Roraima – CERR, e 
dá outras providências”, de autoria dos Deputados Jalser Renier e Coronel 
Chagas; Projeto de Lei nº 070/15, que “acrescenta parágrafo único ao 
artigo 109 da Lei nº 059, de 28 de dezembro de 1993, que dispõe sobre 
o Sistema Tributário e dá outras providências”, de autoria do Deputado 
Jânio Xingú. 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 Lei nºs 02 e 08/17 e Projeto de Lei nº 70/15. 
Após o tempo estipulado, o Senhor Presidente reabriu a Sessão solicitando 
ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura da Proposta de Emenda 
Constitucional nº 02/17. Colocada em discussão e votação eletrônica, foi 
aprovada, em segundo turno, por 19 votos favoráveis, nenhum contra e 
nenhuma abstenção. Prosseguindo, o Senhor Presidente informou que 
através de Requerimento, o Líder do Governo solicitou a retirada de 
tramitação do Projeto de Lei nº 02/17, bem como que o Projeto de Lei nº 
08/17, sofreu pedido de vistas na Comissão, pelo Senhor Deputado Mecias 
de Jesus. Em seguida, transferiu o Projeto de Lei nº 070/15 para a próxima 
Sessão. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: A Senhora Deputada Lenir 
Rodrigues convidou os membros da Comissão de Educação, Desporto e 
Lazer para reunião após a Sessão. E, não havendo mais nada a tratar, o 
Senhor Presidente encerrou a Sessão convocando outra para o dia 06, à 
hora regimental. Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Angela A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Coronel Chagas, 
Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Flamarion Portela, Gabriel 
Picanço, George Melo, Izaías Maia, Jânio Xingú, Joaquim Ruiz, Lenir 
Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy Eda, Mecias de Jesus, Naldo da 
Loteria, Odilon Filho, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA QUINGENTÉSIMA 
OCTOGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
QUINQUAGÉSIMO TERCEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA 
SÉTIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE RORAIMA

Às nove horas do dia seis de abril de dois mil e dezessete, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima quingentésima 
octogésima sétima Sessão Ordinária do quinquagésimo terceiro período 
legislativo da sétima legislatura da Assembleia Legislativa do Estado 

REQUERIMENTOS

REQUERIMENTO Nº 020 DE 2017
Sua Excelência o Senhor 
Deputado JALSER RENIER 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

Senhor Presidente,
1.  O Parlamentar que este subscreve, com amparo nos incisos 

IV e XVII, do art. 37 c/c art. 116, tudo do Regimento Interno (RI) deste 
Poder, requer a transformação da sessão plenária do dia 20 de abril de 2017 
(quinta-feira), em horário regimental, em Comissão Geral para a realização 
de  audiência pública,   para tratar dos seguintes assuntos:  a) Situação 
patrimonial da CERR, incluindo redes, subestações, Usina Hidrelétrica 
de Jatapú e edificações;  b) Passivo trabalhista da referida Companhia;  
c) Demissões de servidores e a minimização de impactos da extinção da 
Empresa Pública; d) Destino dos seus servidores públicos efetivos; e) 
Responsabilidades e heranças à ELETROBRAS Distribuição Roraima; e, 
J) reflexos sobre a regulação, produção e distribuição de energia elétrica. 

2.  Para tanto, solicita que sejam  convocados   os titulares 
da CASA CIVIL, o Presidente da CERR e o Diretor-Presidente da 
ELETROBRAS Distribuição Roraima, para que compareçam pessoalmente, 
com apoio de sua equipe técnica, para que façam uma avaliação pessoal e 
de suas pastas, no limite de suas competências; e que expeça-se convites   
aos Sindicato dos Urbanitários do Estado de Roraima e à sociedade civil, 
para que possam compor a mesa dos trabalhos, fazer uso da palavra e 
buscar uma solução participativa ao tema. 

3.  Consubstancialmente, requer que a ALE-RR forneça o apoio 
logístico necessário, cobertura da comunicação da Casa Legislativa e 
disponibilização de buffet ao final evento. 

Sala de Sessões, 11 de abril de 2017.
Deputado SOLDADO SAMPAIO

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA

ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA QUINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA 
SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUINQUAGÉSIMO TERCEIRO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
Às nove horas do dia cinco de abril de dois mil e dezessete, no Plenário desta 
Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima quingentésima octogésima 
sexta Sessão Ordinária do quinquagésimo terceiro 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, solicitando ao Senhor Segundo-Secretário, Deputado 
Marcelo Cabral, proceder à leitura da Ata da Sessão anterior, que foi lida e 
aprovada na íntegra. Prosseguindo, solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário, 
Deputado Masamy Eda, proceder à leitura do Expediente. RECEBIDOS 
DOS DEPUTADOS: Projeto de Lei s/nº, de 04/03/17, do Deputado Gabriel 
Picanço, que “dispõe sobre a obrigatoriedade de expedição de prescrições 
de cunho terapêutico, medicamentosas ou não, digitadas, datilografadas 
ou manuscritas em letra de forma legível nos serviços de saúde do Estado 
de Roraima e dá outras providências”; Indicação s/nº, de 30/03/17, da 
Deputada Aurelina Medeiros, encaminhando ao Governo do Estado, para 
recuperação da Vicinal Alto Alegre/ São Silvestre, com extensão de 40 km, 
localizada no município de Alto Alegre; Indicação s/nº, de 30/03/17, da 
Deputada Aurelina Medeiros, encaminhando ao Governo do Estado, para 
recuperação da Vicinal São Silvestre/Parada Obrigatória, com extensão de 
32 km, localizada no município de Alto Alegre; Indicação s/nº, de 30/03/17, 
da Deputada Aurelina Medeiros, encaminhando ao Governo do Estado, 
para recuperação da Vicinal Fortaleza/Mangueira, com extensão de 40 km, 
localizada no município de Alto Alegre; Indicação s/nº, de 30/03/17, da 
Deputada Aurelina Medeiros, encaminhando ao Governo do Estado, para 
reforma do Ginásio Poliesportivo de Alto Alegre, localizado na Sede do 
município; Indicação s/nº, de 30/03/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da Vicinal Taiano/
Balsa do Uiraricoera, com extensão de 35 km, localizada no município de 
Alto Alegre; Indicação s/nº, de 30/03/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da Vicinal 
Taiano/Oasis, com extensão de 45 km, localizada no município de Alto 
Alegre; Indicação s/nº, de 30/03/2017, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da Vicinal 03, 
localizada na Vila Samaúma, município de Mucajaí-RR; Indicação s/nº, de 
30/03/17, da Deputada Aurelina Medeiros, encaminhando ao Governo do 
Estado, para recuperação da Vicinal 02, com extensão de 18 km, localizada 
na Vila Samaúma, município de Mucajaí-RR; Indicação s/nº, de 03/04/17, 
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ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do Projeto de Resolução 
Legislativa nº 09/17, bem como do Parecer da Comissão. Colocado em 
discussão e votação, o Projeto foi aprovado, em primeiro turno, por 14 
votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. Em seguida, o 
Senhor Presidente informou que as demais matérias constantes na Ordem 
do Dia foram transferidas para a próxima Sessão. EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: O Senhor Deputado Evangelista Siqueira iniciou informado 
que foi procurado por representantes do SINTER para discutir sobre o 
processo de enquadramento dos professores de educação física que tiveram 
perdas em seus vencimentos devido a um erro no enquadramento da classe, 
sendo publicado no Diário Oficial. Após, informou que houve êxito na 
realização de uma reunião na Secretaria de Educação para tentar solucionar 
o problema. O Senhor Deputado George Melo repudiou a falta de atenção 
do Governo do Estado com a área de Educação, ressaltando que além de 
faltar merenda nas escolas, o ano letivo sequer iniciou. Em seguida, teceu 
comentários sobre a nota de repúdio publicada no jornal Folha de Boa 
Vista, por várias entidades, em relação às invasões de terras no Estado. 
O Senhor Deputado Gabriel Picanço iniciou agradecendo ao Presidente 
da Casa, Coronel Chagas, pela inclusão na Ordem do Dia do Projeto de 
Lei nº 166/16. O Senhor Deputado Masamy Eda solicitou ao Senhor 
Deputado Gabriel Picanço que acompanhe a execução da matéria junto ao 
Executivo, no intuito de manter os voos diários, tanto os diurnos quanto 
os noturnos. O Senhor Presidente Coronel Chagas convidou os Senhores 
Parlamentares e demais presentes para o 27º Festejos do Bonfim, que será 
realizado entre os dias 06 a 08 do corrente mês. E, não havendo mais nada 
a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão convocando outra para o 
dia 11, à hora regimental. Registraram presença, no painel, os Senhores 
Deputados: Angela A. Portella, Brito Bezerra, Coronel Chagas, Dhiego 
Coelho, Evangelista Siqueira, Flamarion Portela, Gabriel Picanço, 
George Melo, Izaías Maia, Joaquim Ruiz, Masamy Eda, Mecias de 
Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Soldado Sampaio, Valdenir 
Ferreira e Zé Galeto.

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA

ATA DA 2574 SESSÃO, EM 08 DE MARÇO DE 2017.
53º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS

(Em exercício)
 Às nove horas do dia oito de março de dois mil e dezessete, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima quingentésima 
septuagésima quarta Sessão Ordinária do quinquagésimo terceiro período 
Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro 
aberta a Sessão.
 Convido a Senhora Deputada Lenir Rodrigues para atuar como 
Primeira-Secretária ad hoc.
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário, Deputado Izaías Maia, 
que proceda 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 à Senhora Primeira-Secretária que proceda à leitura do 
Expediente.
 A Senhora Primeira-Secretária Lenir Rodrigues – Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDO DO TRIBUNAL DE CONTAS:
 Ofício nº 051/17, do Conselheiro Presidente do TCERR, 
encaminhando para apreciação Projeto de Lei, que “Dispõe sobre a revisão 
geral da remuneração dos servidores públicos ativos do Tribunal de Contas 
do Estado de Roraima, e dá outras providências”.
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS:
 Projeto de Resolução Legislativa nº 03/17, que “Acrescenta o 
artigo 9º-J à resolução legislativa de apoio à pessoa com deficiência da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima e dá outras providências”.
 Projeto de Resolução Legislativa nº 02/17, que “Altera o 
disposto no § 2º do artigo 34 do Regimento Interno deste Poder, e dá outras 
providências”.
 Indicação s/nº, de 20/02/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da estrada interna 

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, solicitando ao Senhor 
Segundo-Secretário, Deputado Marcelo Cabral, proceder à leitura da 
Ata da Sessão anterior, que foi lida e aprovada na íntegra. Prosseguindo, 
solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário, Deputado Masamy Eda, proceder 
à leitura do Expediente. RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: Indicação s/
nº, de 04/04/17, do Deputado Zé Galeto, encaminhando ao Governo do 
Estado, para manutenção da ponte de madeira de 20 metros da Vicinal 1, 
localizada entre a BR-432 e o Projeto União, no Município de Cantá-RR; 
Indicação s/nº, de 04/04/17, do Deputado Zé Galeto, encaminhando ao 
Governo do Estado, para manutenção da ponte de madeira de 08 metros, 
localizada na Vicinal Matamatá, no Município de Bonfim-RR; Indicação 
s/nº, de 04/04/17, da Deputada Angela Águida Portella, encaminhando ao 
Governo do Estado, para restauração das portas, janelas, banheiros, bem 
como reforma da Escola Estadual Indígena Madre Conceição Dias, da 
Comunidade do Taxi I, no Município de Pacaraima-RR; Indicação s/nº, de 
04/04/17, da Deputada Angela Águida Portella, encaminhando ao Governo 
do Estado, para reforma da Escola Estadual Roraima, na Vila Petrolina, 
Município de Caracaraí-RR; Indicação s/nº, de 04/04/17, do Deputado 
Evangelista Siqueira, encaminhando ao Governo do Estado, para reforma 
do Ginásio Poliesportivo do Município de Caroebe-RR; Indicação s/nº, de 
04/04/17, do Deputado Evangelista Siqueira, encaminhando ao Governo 
do Estado, para recuperação da Vicinal 09, no Município de Caroebe-RR; 
Indicação s/nº, de 04/04/17, do Deputado Masamy Eda, encaminhando ao 
Governo do Estado, para reforma da Escola Estadual Idarlene Severino da 
Silva, localizada no bairro Tancredo Neves, nesta Capital; Indicação s/nº, 
de 04/04/17, do Deputado Masamy Eda, encaminhando ao Governo do 
Estado, para recuperação da ponte que dá acesso à Vicinal 02, localizada 
no Município de Caracaraí-RR; Indicação s/nº, de 04/04/17, do Deputado 
Masamy Eda, encaminhando ao Governo do Estado, para continuação das 
obras de recuperação da RR-203, que liga Boa Vista à Serra do Tepequém, 
no Município de Amajari-RR; Indicação s/nº, de 05/04/17, do Deputado 
Masamy Eda, encaminhando ao Governo do Estado, para aquisição de 
medicamentos e materiais cirúrgicos essenciais para abastecimento do 
Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth; Indicação s/nº, 
de 05/04/17, do Deputado Masamy Eda, encaminhando ao Governo do 
Estado, para recuperação da Vicinal 04, região do Apuruí, no Município 
de Caracaraí-RR; Memorando nº 030, de 05/04/17, do Deputado Jorge 
Everton, justificando sua ausência nas Sessões Ordinárias dos dias 04, 05 e 
06 de abril do corrente ano; Memorando nº 026, de 05/04/17, do Deputado 
Marcelo Cabral, informando sua ausência na Sessão Plenária do dia 06 
de abril do corrente ano; Memorando nº 053, de 05/04/17, do Deputado 
Francisco Mozart, informando sua ausência nas Sessões Plenárias dos dias 
05 e 06 de abril do corrente ano. DIVERSOS: Ofício nº 015, de 04/04/17, 
da Câmara dos Deputados – Centro de Estudos e Debates Estratégicos – 
CEDES, propondo parceria junto a esta Casa Legislativa para o evento 
de lançamento, no Norte do país, da publicação “Arco Norte: um desafio 
logístico”. GRANDE EXPEDIENTE: Não houve. ORDEM DO DIA: O 
Senhor Presidente anunciou para a pauta da Ordem do Dia a discussão e 
votação, em primeiro turno, do Projeto de Resolução Legislativa nº 08/17, 
que “altera o disposto no caput do art. 166 do Regimento Interno deste 
Poder e dá outras providências, de autoria da Mesa Diretora; e do Projeto 
de Resolução Legislativa nº 009/17, que altera o disposto no caput do 
art. 34 do Regimento Interno deste Poder e dá outras providências”, de 
autoria da Mesa Diretora. Em turno único: Projeto de Lei nº 105/16, que 
“institui o Dia Estadual do Professor Indígena”, de autoria da Deputada 
Lenir Rodrigues; Projeto de Lei nº 114/16, que “dispõe sobre a aplicação 
de multas para os praticantes de trotes nos serviços essenciais: 190 – 
Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de Roraima (PMRR), 
192 – Serviços de Assistência Médica de Urgência do Estado de Roraima 
(SAMU/RR) e 193 – Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima 
(CPMRR), e dá outras providências”, de autoria da Deputada Lenir 
Rodrigues. Através de Questão Ordem, o Senhor Deputado Brito Bezerra 
solicitou ao Senhor Presidente a inclusão na pauta na Ordem do Dia da 
discussão e votação do Projeto de Lei nº 166/16, 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 08 de 
julho de 2016”, sendo acatada. Em seguida, o Senhor Presidente suspendeu 
a Sessão pelo tempo necessário para que as Comissões em Conjunto 
pudessem analisar e emitir Parecer ao Projeto de Lei nº 114/16. Após o 
tempo necessário, o Senhor Presidente reabriu a Sessão, solicitando ao 
Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do Projeto de Lei nº 166/16, 
bem como do Parecer da Comissão. Colocado em discussão e votação, o 
Projeto foi aprovado, em turno único, por 15 votos favoráveis, nenhum 
contrário e nenhuma abstenção. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou 
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Medeiros foi criada a Procuradoria de Apoio à Mulher. Na gestão de nosso 
presidente, Deputado Jalser Renier, nós temos fortalecido a Procuradoria 
Especial da Mulher na Assembleia Legislativa. Hoje, a Procuradoria 
Especial da Mulher da Assembleia Legislativa conta com três núcleos: 
o Centro Humanitário de Apoio à Mulher, o Chame, o Núcleo de 
Tráfico de Pessoas e o Reconstruir, o grupo reflexivo que hoje tem em 
17 estados, sendo que Roraima é o 17º estado desse núcleo reflexivo. 
Esse grupo que dá um tratamento psicossocial para os homens que 
cometem violência doméstica e familiar e cumprem penas alternativas 
disciplinadas em sentenças para juízos. Hoje o dia 08 de março, dito como 
o Dia Internacional da Mulher não é somente para enaltecer a beleza da 
mulher ou movimentar o comércio, mas sim, nós precisamos buscar banir 
o preconceito e a discriminação das mulheres. E queremos que essa data 
simbolize uma luta diária pela igualdade profissional. Aqui mesmo nesta 
Casa, nós temos 24 parlamentares e apenas três mulheres. Na Câmara 
Municipal de Boa Vista nós temos 21 vagas e temos apenas cinco mulheres. 
Então, lugar de mulher é na política, na polícia e em qualquer lugar. 
Nós queremos que esse dia tenha um marco aqui na nossa Assembleia. 
Por quê? Porque nós queremos ter mais espaços nos espaços de poder. 
Aqui em Roraima, hoje, temos mais exemplos. Temos uma governadora, 
uma prefeita na capital, três prefeitas nos municípios. Temos Defensora 
Pública-Geral, Procuradora do Ministério Público Estadual, Presidente 
do TRE, Superintendente da Polícia Federal, Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado. Já tivemos uma reitora da UFRR. Temos atualmente 
uma reitora no Instituto Federal. É um avanço, mas nós queremos dizer 
que com a nossa sensibilidade, nós podermos sim ter mais espaços. Temos 
uma senadora, a Senadora Ângela Portela, que é da Mesa Diretora lá no 
Senado Federal. Então, isso nos orgulha. Independentemente de ideias, de 
partidos, nós queremos mais espaço também na política. A nossa luta da 
pauta feminista é muito recente. Para vocês terem uma ideia, a primeira 
Senadora, por conta da monarquia, foi a Princesa Isabel. Sabem quem foi 
a segunda Senadora não eleita, por ser suplente, foi a Eunice Mequiles, 
do Amazonas. Mas ela não aparece na história, sendo a primeira senadora 
depois da Princesa Isabel. A primeira senadora que aparece é a Senadora 
Marluce Pinto, que nós conhecemos e ainda tá viva. Depois da Princesa 
Isabel foi Marluce Pinto e a Júnia do Mato Grosso. Para vocês verem 
como é recente a posição da mulher na política, no dia 24 de fevereiro, 
fez 80 anos do voto feminino no Brasil. Nós éramos proibidas de ir para 
a escola! Éramos alfabetizadas em casa. Nós não tínhamos a chance de 
frequentar uma escola, imaginem exercer a cidadania de forma ativa e 
passiva, votando e sendo votada. Vejam como é recente a nossa história 
em nosso país. Hoje se fala muito do empoderamento das mulheres, mas 
nós temos alguns princípios para termos esse empoderamento? Um é 
estabelecer a liderança corporativa. Nós somos capazes de liderar. Nós 
somos capazes de exercer as nossas condições nos espaços de poder. 
Nós não queremos os lugares dos homens. Nós queremos espaços iguais. 
Homem é coisa boa! Toda mulher de verdade gosta muito de homem. 
Então, nós queremos espaços iguais. Queremos ter voz e vez como 
mulheres. Nós queremos que homens e mulheres sejam tratados de forma 
justa, igualitária, principalmente no trabalho. Porque, hoje, nas repartições 
trabalhistas é muito difícil se provar, Deputado Jorge Everton, que vem de 
carreira de Delegado, o assédio sexual e moral e isso as mulheres sofrem, 
e sofrem caladas porque não conseguem provar. Então, nós queremos 
apoiar os direitos humanos e a não discriminação para homens e mulheres, 
Deputado Coronel Chagas. Nós queremos que nós tenhamos a garantia da 
saúde, do bem-estar, da segurança para as mulheres que trabalham nas 
empresas. Nós queremos que essa promoção da educação seja realmente 
igualitária e que a capacitação e desenvolvimento profissional para as 
mulheres, também  seja igualitária. A mulher também pode ser mecânica, 
motorista. No primeiro concurso do Estado, uma mulher foi aprovada 
para motorista com a carteira “D”, nenhum Secretário de Estado quis, foi 
no governo do Flamarion e eu era Secretária de Educação. E ela foi minha 
motorista, carteira D, dirigia muito bem em todo rincão desse Estado.
 Então, apoiar o empreendedorismo das mulheres, é outro 
princípio do empoderamento das mulheres. Falar do empoderamento é 
muito fácil. Nós queremos saber quais os princípios que vamos adotar, 
quais as posturas que vamos lutar e promover a igualdade de gêneros, 
através de iniciativas voltadas ao ativismo social. Não podemos ter inveja 
entre as mulheres. Não podemos ter uma disputa. As mulheres têm que se 
fortalecer juntas, Deputada Angela. Uma mulher elogiar a outra, apoiar o 
trabalho da outra para que a gente possa se fortalecer diante da sociedade 
e a sociedade saiba que nós somos capazes com nosso ativismo social de  
resolver os problemas da nossa sociedade.
 Nós queremos também que o progresso que as pessoas tenham, 
inclusive as empresas, Deputado Brito, que a promoção da igualdade de 
gênero seja reconhecida, inclusive nas áreas como o comércio.

do Taboca, Vila Progresso, Vila São Sebastião, Vila Santa Luzia, Dormida 
e Cercadinho – Município de Cantá-RR.
 Indicação s/nº, de 20/02/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para criação de uma “força-
tarefa” composta por técnicos da Secretaria da Agricultura habilitados na 
elaboração de projetos, através de programas como o PRONAF – Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar; PAA – Programa 
de Aquisição de Alimentos, dentre outros, para atender os produtores da 
Região da BR-432, vicinais 09 e 11, da Confiança III, Projeto União e 
Projeto Jatobá.
 Indicação s/nº, de 20/02/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para destinação de trator agrícola 
para atender a mecanização de terras e transporte de produtos nas vicinais 
13 e 14, localizadas na BR-432, Município de Cantá-RR.
 Indicação s/nº, de 20/02/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para implantação de projeto agrícola 
possibilitando a destoca da área desmatada, através de financiamento aos 
produtores, via linhas de crédito do Governo Federal.
 Indicação s/nº, de 20/02/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para implantação da Vicinal 19 – 
Projeto Pau Rainha – localizada na BR-432, Município de Cantá-RR.
 Indicação s/nº, de 20/02/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para criação da rota de transporte 
escolar na Vicinal 13-A, localizada na BR-432, Município de Cantá-RR.
 Indicação s/nº, de 20/02/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma geral da Escola 
Estadual Maria Mariselma – Sede do Município de Mucajaí-RR.
 Indicação s/nº, de 20/02/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para implantação do ensino médio 
na Escola Barbosa de Alencar, localizada no quilômetro 20 da BR-432, 
Confiança III – Município de Cantá-RR.
 Indicação s/nº, de 20/02/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da RR-207, estrada 
que dá acesso à Vila Vilena – Município de Bonfim – RR.
 Indicação s/nº, de 20/02/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para implantação de rede elétrica 
com extensão de aproximadamente 13 quilômetros na Vicinal 13-A, 
localizada na BR-432, Município do Cantá-RR.
 Indicação s/nº, de 20/02/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da Vicinal 24 – 
Município de São João da Baliza-RR.
 Indicação s/nº, de 02/03/17, do Deputado Brito Bezerra, 
encaminhando ao Governo do Estado, para construção e implantação de 
uma Delegacia no bairro Cidade Satélite em Boa Vista-RR.
 Indicação s/nº, de 06/03/17, do Deputado Zé Galeto, 
encaminhando ao Governo do Estado, para realização limpeza e reforma do 
antigo prédio da Secretaria Estadual de Gestão Estratégica e Administração 
SEGAD/RR, localizado na Rua Forte São Joaquim, 762 – bairro São 
Francisco.
 Indicação s/nº, de 06/03/17, do Deputado Zé Galeto, 
encaminhando ao Governo do Estado, para limpeza do terreno da antiga 
Casa de Apoio à Criança e Mãe Carente, localizada na Alameda dos 
Bambus, 347 – bairro Pricumã.
 Indicação s/nº, de 07/03/17, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para que determine ao Secretário 
da Fazenda a adoção de medidas necessárias à imediata aplicação dos 
dispositivos da Lei Estadual 1158/16, bem como, exerça seu poder 
Regulamentar, para que os benefícios da referida Lei sejam efetivamente 
disponibilizados aos cidadãos.
 Moção de Aplausos s/nº, de 07/03/17, da Deputada Lenir 
Rodrigues, à Guarda Civil Municipal de Boa Vista, pela passagem de 
aniversário de seus 27 anos de criação, na data de 08 de março.
 Memorando nº 014/17, do Deputado Jorge Everton, justificando 
sua ausência na sessão plenária do dia 02 de março do corrente ano.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito à Senhora 
Primeira-Secretária que proceda à chamada dos oradores inscritos para o 
Grande Expediente.
 A Senhora Primeira-Secretária Lenir Rodrigues procede à 
chamada.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Senhor Presidente, 
demais pares, povo presente, bom dia. Eu não poderia deixar passar hoje 
o Dia Internacional da Mulher sem lembrar o esforço que nós estamos 
fazendo aqui nesta Casa para trabalharmos em prol das mulheres de 
Roraima. Na gestão do Deputado Mecias, foi criado o CHAME, o Centro 
Humanitário de Apoio à Mulher, e com o esforço da Deputada Aurelina 
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Superintendente da Polícia Federal no Estado, é a única mulher que é 
superintendente nos 26 Estados e no Distrito Federal das 27 unidades da 
federal, é o único estado que tem na superintendência um membro do sexo 
feminino. Temos a Conselheira Cilene Salomão, do TCE/RR; Sandra Mara, 
Reitora do IFRR que também faz um papel relevante; Célia Regina Maciel 
de Souza, Delegada Geral do Desenvolvimento Agrário; Lúcia Maria de 
Matos, diretora regional dos correios; Antônia Cristina Leite de Souza, 
superintendente federal da pesca e agricultura; Almecir de Freitas Câmara, 
superintendente do SESI; Maria Sheila da Costa, superintendente do SESC.
 Na esfera do Parlamento Federal, Deputadas Federais Maria 
Helena, Shéridan; Senadora Ângela Portela, e ao falar da Ângela, Deputado 
Brito, quero aqui homenagear aqui as nossas duas filhas e as nossas duas 
netas, a minha descendência só tem mulher, para ver como realmente o sexo 
feminino é predominante. Temos a nossa filha mais velha que tem 30 anos, 
Ilana, a mais nova com 24 anos, Mariana. Temos duas netas filhas da Ilana, 
Maria Alice de 04 anos e a Marina de um ano. Então, fica registrado também 
aqui em meu nome, em nome da senadora Ângela Portela homenagem às 
nossas filhas e às nossas netas.
 Temos aqui no Parlamento Estadual, as Deputadas Aurelina 
Medeiros, Angela Portella e Lenir Rodrigues e aqui faço um parêntese para 
destacar nessa gestão, na gestão passada o trabalho que este Poder tem feito 
na defesa dos direitos da mulher, mas do que direitos da mulher, a proteção 
da mulher e a Lenir que hoje é a nossa procuradora especial da mulher, não 
precisa destacar a garra, determinação, a vontade dela de fazer. A Lenir 
é uma pessoa determinada, não precisa cobrar nada dela, ela está sempre 
ponta a qualquer hora e muito rápido para fazer as coisas. Então, também 
fica a homenagem ao Poder Legislativo na pessoa da Lenir pelo valoroso 
trabalho no CHAME, também aqui na procuradoria
 Queria ainda homenagear as três vereadoras, a Lenir falou 
equivocadamente falou que seriam 05, infelizmente são três, mas 
gostaríamos que fossem muito mais. Aline Resende Chagas, esposa do 
Presidente Chagas; Doutora Magnólia tão conhecida pelos relevantes 
serviços que fez ao longo da sua trajetória profissional; Miriam dos Reis 
que também é vereadora. Então, mais três recebam a nossa homenagem.
 Antes de conceder o aparte do deputado Brito, resolvi uma 
pesquisa mais restrita e só peguei o exemplo para fazer a homenagem no 
mundo empresarial e eu peguei aqui a Folha de Boa Vista, Deputado Gabriel, 
Deputado Valdenir, Deputado George Melo. A Folha de Boa Vista tem 
como sua diretora-geral a Paula Cruz, tem como diretora do departamento 
financeiro e pessoal a dona Nazaré Cruz e tem como diretora da rádio 
folha e gráfica rápida a Carolina Cruz, as três diretoras do grupo folha, são 
todas do sexo feminino, mostrando assim o quanto a mulher tem angariado 
espaço e esse espaço, Deputado Brito, não é um espaço benevolente. É 
um espaço conquistado. É um espaço que está aflorando a competência, o 
mérito, aquilo que chamamos  de meritocracia, então a todas elas o nosso 
abraço, a nossa congratulação. Concedo aparte ao Deputado Brito Bezerra.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Brito Bezerra -  
Deputado Flamarion Portela, inicialmente quero saudar a todos com um 
cordial bom-dia e dizer para Vossa Excelência que da mesma forma nesse 
dia especial homenagear as mulheres, as redes sociais nos trazem coisas 
novas, e às vezes coisas engraçadas, verdadeiras. Até hoje, eu vi uma 
postagem que dizia o seguinte: Deus quando fez o mundo criou primeiro 
o homem, teve uma segunda ideia bem melhor e, depois criou a mulher, 
a ideia de criar a mulher certamente foi uma ideia muito melhor do que a 
ideia de criar o homem, porque é um ser mais sensível, é a razão da nossa 
existência, viemos ao mundo através das mulheres. Hoje é o aniversário 
da minha mãe, dia internacional da mulher, não sou muito de decorar 
data mas, essa data nunca me saiu da memória. Há muitos anos atrás, eu 
ainda criança, quando ela disse: Hoje é o dia internacional da mulher e 
eu nasci neste dia, portanto eu tinha uns 08 anos e eu recordo claramente, 
então em nome da minha mãe que hoje está completando 78 anos, eu 
quero homenagear a todas as mulheres do país e em especial do nosso 
amado Roraima, em nome das três deputadas dessa Casa Legislativa, a 
Deputada Lenir, que é uma guerreira, que tem mostrado o seu trabalho, 
um orgulho para o nosso estado de Roraima, um orgulho para essa Casa. 
Vossa Excelência trabalha de forma determinada, nós podemos ver isso 
claramente quanto aos seus posicionamentos nessa Casa. Parabéns pelo 
trabalho que enriquece o Legislativo e, enriquece o povo de Roraima com 
suas ações e com resultado delas. Quero parabenizar a Deputada Angela 
Àguida, da sua maneira calma, cordeira e ordeira também trabalha muito, 
no mandato passado esteve à frente da Escolegis e muito trabalho foi 
feito, em especial para as mulheres e no interior do estado que o destaque 
é bem maior. Então, Deputada Angela, parabéns pela sua forma de 
trabalho e também rendo aqui as minhas homenagens também a deputada 
Aurelina Medeiros também muito aguerrida, valente, uma grande 
Deputada, portando vários mandatos, já foi secretária de agricultura, 

 O que devemos fazer? Buscar espaços para que as mulheres 
possam participar desse grande debate social. Que nós possamos tomar 
decisões e ocupar esses espaços. Nós queremos que esses espaços sejam 
distribuídos de forma igualitária. Como fazer? Nós sabemos como fazer. 
Com ética, com responsabilidade, com coerência e principalmente com 
respeito. Muito obrigada.
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Bom dia, Senhor Presidente, 
demais parlamentares. Só para chamar atenção de duas coisas e pedir 
atenção das autoridades, dos parlamentares, daqueles que têm ligação com 
a esfera federal, senadores, deputados federais, é que a luta pela energia já 
vem há algum tempo e ninguém vê uma solução e nenhuma providência. 
Diariamente eu falo na tribuna, no rádio, na TV, na capital e no interior, 
mas parece que não estão dando muita importância. Então para dar uma 
injeção de ânimo nas autoridades do estado de Roraima, principalmente 
na esfera federal, gostaria de dizer que estamos documentando, pegando 
informações mais precisas para passar essas informações para o povo do 
estado de Roraima através dos meios de comunicação. O Presidente Michel 
Temer, ontem, anunciou e liberou vários milhões de reais para retomada 
e continuidade de obras federais em todo Brasil, na área de rodovias em 
todas as áreas, inclusive na área de eletrificação, ou seja, de energia quase 
todo Brasil foi beneficiado com recursos, com obras, e lamentavelmente 
o Estado de Roraima não recebeu coisa nenhum. O governo federal não 
deu uma ruela, um Cibazol para o Estado de Roraima. Isso quer dizer 
que nesse exato momento as forças federais do nosso estado, senadores, 
deputados federais e a sociedade de uma forma geral, a sociedade, ordeira 
e pacifica, temos que nos unir ao governo do estado, à sociedade, as 
autoridades, esquecermos os ideais políticos porque a campanha passou 
e depois da campanha todo mundo tem que ser o Estado de Roraima e 
lutarmos pela energia porque volto a dizer e vocês vão lembrar das minhas 
palavras, quando a escuridão tomar conta do Estado de Roraima. Então, 
amanhã vou dar com mais detalhes a informação, mas antecipadamente 
eu posso dizer que nenhum real, nenhuma obra de eletrificação rural e 
rodovias foi liberado para o Estado de Roraima e o que mais me preocupa é 
a energia e essa energia se depender do governo federal podem ter a certeza, 
o Estado de Roraima quanto mais escuro melhor, quanto mais na miséria 
melhor. Então, é o alerta que eu faço para as autoridades de uma forma 
geral e principalmente na área federal, senadores e deputados federais 
para que defendam o Estado de Roraima, pois no futuro poderá se chamar, 
antigamente era “roubalto” lá em Brasília e agora pode ser o estado da 
escuridão.
 Segundo, peço informações dos meus queridos amigos da CPI 
do Sistema Prisional, de como está o trabalho da CPI, como o relatório, as 
investigações, o trabalho, as obras, se chegaram as verbas para construir os 
presídios, reformar o Baliza e terminar as obras de Rorainópolis, porque 
ontem em Manaus, no presídio onde morreram 56 detentos há mais ou 
menos dois meses, policiais foram fazer uma revista dentro das celas e 
isso gerou um confronto entre policiais e detentos e 27 detentos ficaram 
gravemente feridos. Preocupado com essa situação, eu gostaria de saber das 
autoridades do Estado de Roraima e também federal se chegaram as verbas, 
se fizeram alguma coisa ou se continua tudo só na conversa esperando outra 
rebelião e mais 43 mortes. Muito obrigado.
 O Senhor Deputado Flamarion Portela – Deputada Lenir, vou 
me prender hoje um pouco ao empoderamento da mulher do Estado de 
Roraima e esse empoderamento, com certeza, é uma conquista, Deputada 
Lenir, a ser destacada, porque no Estado de Roraima, muitas mulheres 
nesse momento, nessa atual legislatura estão dirigindo vários órgãos 
importantíssimos aqui no estado de Roraima.
 Procurei pesquisar as mulheres que estão ocupando espaços 
para registrar aqui nos anais desta Casa algo que eu acho relevante.
 Começando pela Governadora Suely Campos, e algumas que 
Secretárias, algumas mulheres que fazem parte da equipe da governadora. 
Começando pela Emília Campos, na SETRABES; Selma Molinári, na 
Cultura, tendo como adjunta Stella Pinheiro, irmã do nosso amigo Chico 
Mozart; Daniela Campos que também é secretária da representação de 
Brasília; temos a Doutora Ednéia Santos que é Delegada Geral; temos 
a Izabela Dias, presidente do IPEM, temos a Mariana Ferreira que é da 
Junta Comercial; temos a Ildete Albuquerque, do Cerimonial; e quero 
destacar a Júlia entre muitas mulheres compondo este poder. Temos a 
Prefeita Teresa Surita, aqui da capital; temos a Eronildes, mais conhecida 
ultimamente como Nega no Mucajaí; Socorro Guerra, em Caracaraí; Vera 
Três irmãos, no Amajarí. Lenir, a Vera Três irmão foi vereadora comigo 
na Câmara municipal em 1983, ela foi vereadora comigo naquela época. 
Depois saiu da política e agora retornou como Prefeita. Temos a Doutora 
Elaine Bianck, Presidente do Tribunal de Justiça; Desembargadora Tânia 
Vasconcelos, presidente do TRE; Doutora Elba de Moraes, Procuradora-
Geral de Justiça, Terezinha Muniz, Defensora Geral; Rosilene Santiago, 
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apresentada na história desse país, Deputada Lenir. Não podemos perder 
de vista que a previdência social está inserida num contexto bem maior, 
apresentado por este governo federal, reduzindo o processo, apenas 
como processo de arrecadação. Ela faz, na verdade, parte de um rol de 
proteções garantidas pela Constituição de 88, cuja soma dos mesmos 
recebe o nome de seguridade social, onde estão inseridos a previdência, 
a saúde e assistência social, conforme o que determina a Carta Magna. 
A previdência tem o caráter contribuitivo e filiação obrigatória. A 
saúde é direito de todos e assistência social destinada aquém dela 
precisa. Considero, Senhores, preocupante que muitos trabalhadores 
e parcela da sociedade se baseiem em informações falsas divulgadas 
por aqueles que defendem esta reforma, que na sua integralidade, são 
grandes empresários que querem lucrar à custa da exploração da mão 
de obra. O discurso adotado pelo governo e seus apoiadores é de que, 
historicamente e hoje, evidencialmente, nós temos uma previdência 
deficitária, porém salta aos olhos e é o fato desse mesmo grupo não 
considerar em seus discursos as outras fontes de recursos existentes no 
orçamento da seguridade social, assim como as demasiadas renúncias 
fiscais promovidas pelo governo para favorecer classe que o apoiam. Em 
outras palavras, senhores, quero dizer que o Brasil possui o modelo de 
proteção que possui que são arrecadações, como por exemplo, as várias 
fontes de financiamentos como contribuições sobre a folha de pagamento, 
sobre o lucro das empresas, sobre importações e parte dos concursos e 
prognósticos promovidos, por exemplo, pela Caixa Econômica Federal 
cujos resultados vão na contramão daquilo que afirmam a equipe deste 
governo que defende aprovação da PEC - dados apresentados pela 
associação nacional dos auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil 
de 2006 até 2014, tendo como fonte do próprio governo. Afirma que 
a seguridade social sempre apresentou superavit, e não deficit como 
está sendo anunciada. Por exemplo, tivemos um saldo positivo de 82,7 
bilhões em 2012, 76,02 bilhões em 2013, 53,9 bilhões em 2014, e mesmo 
em 2015 considerando os anos da crise, o saldo foi positivo em 11,2 
bilhões. Esses dados, volto a reforçar, são da Associação Nacional dos 
Auditores-Fiscais da Receita Federal, com base no que divulga o próprio 
Governo Federal. Esse Superavit presente na seguridade social é uma 
demonstração da sua força e o Governo Temer tenta ignorar alimentando 
um discurso de que a mesma tenha apresentado apenas prejuízo aos cofres 
públicos, quando na verdade é o contrário. Nesse caso, o notório é que a 
justificativa do deficit não é verdadeira, portanto, o que almeja de fato este 
governo é dar um novo golpe na classe trabalhadora desse País retirando 
da mesma benefícios a que tem direito. Essa idade, esse corte de 65 anos, 
49 anos de trabalho para se aposentar é uma vergonha nacional. Sem 
sombra de dúvidas essa proposta de reforma da previdência fará do Brasil 
um dos piores países do mundo, uma vez que o modelo defendido por 
esta proposta dará sequer a muitos brasileiros o direito de se aposentar. 
Muitos morrerão antes de chegar nessa idade. Ou aqueles que chegarem 
na idade de aposentadoria já terão complicações na sua saúde tão graves 
que sequer vão poder gozar o direito de ter uma velhice tranquila até a 
morte. Em todos os países que delimitaram a idade de 65 anos como corte 
para a aposentadoria, como a Suíça, a Bélgica, a Austrália, Alemanha e 
Dinamarca possuem expectativa média de vida de 81,2 anos, enquanto 
que no Brasil a expectativa média é de 75 anos, ou seja, 6,2 anos a menos. 
Na Turquia, a expectativa de vida é igual a do Brasil e lá o recorte para a 
aposentadoria é de 58 anos para as mulheres e 60 anos para os homens. 
Na Eslováquia, a expectativa de vida é de 76 anos, onde as mulheres se 
aposentam aos 57 e os homens aos 62 anos. Pela regra, a aposentadoria de 
um país deve ter como base central a expectativa de vida de sua população 
e temos presenciado no país que essa lógica só não faz sentido para o 
Governo Temer. Na percepção desse governo, o trabalhador está vivendo 
mais, portanto, tem que trabalhar mais. Ele ignora que esse recorte 
de 65 anos de idade para homens e mulheres que têm o direito de se 
aposentar além de prejudicar diretamente o trabalhador de baixa renda, 
que é a maioria da população, que entra no mercado de trabalho mais 
cedo, não leva em consideração, por exemplo, as diferenças regionais. 
Um trabalhador braçal da Amazônia ou do Nordeste precisa trabalhar o 
mesmo que um trabalhador do Centro-Oeste, onde o clima é diferente, 
onde as adversidades são diferentes. Por fim, quero destacar o meu 
repúdio à tentativa do Governo Federal em igualar a idade entre homens 
em mulheres para que possam se aposentar, o que além de representar 
um duro golpe de machado nos direitos trabalhistas, é uma afronta às 
mulheres considerando as condições de trabalho a que são submetidas. Ou 
seja, as mulheres que compõem a base dessa pirâmide recebem os piores 
salários e estão entre a maioria nas empresas terceirizadas, com salários 
25% inferior ao dos homens. Então, senhores, falta diálogo desse governo 
com a população, faltam audiências, conferências, ouvir a população e 
respeitar as regionalidades. Por estas e por outras razões não citadas aqui, 

que nós estimamos muito aqui nessa Casa, que tem um trabalho muito 
grande voltado em especial para a mulher do campo. Está todos os dias 
em contato com interior do estado e merece também aqui ser destacada 
e ser homenageada nesse dia tão especial. E as mulheres da Assembleia 
Legislativa, da minha chefe de gabinete, Thaís Conceição, que está aqui 
desde o primeiro dia que eu entrei. Homenageio todas as mulheres da 
Assembleia, as meninas do gabinete do Deputado Brito Bezerra. Deputado 
Flamarion, esse avanço tão grande das mulheres ao poder é considerado 
por mim muito positivo, Deputada Lenir. Não se deve tão somente à 
omissão por muitas vezes, dos homens que estão à frente do poder, se 
deve em especial pela capacidade de raciocínio, pela determinação, pela 
eloquência e sobretudo pela sensibilidade que tem a mulher de tratar a 
coisa pública, de tratar com as pessoas, é totalmente diferente o trato 
com a mulher, a profundidade que a mulher enxerga sobretudo as causas 
sociais, as questões que mais urgem no seio da nossa sociedade. Portanto 
é com muita alegria que quando chega no Ministério Publico encontro 
à  frente, trabalhando, coordenando aquela Casa, a doutora Elba; é com 
muita satisfação que, Deputado, eu que estava no Gabinete da Doutora 
Elaine quando ela recebeu a notícia que tinha sido eleita Presidente do 
Tribunal de Justiça; a doutora Tânia também que hoje exerce um cargo 
importantíssimo no poder judiciário. Enfim, a Governadora Suely Campos 
que lutou incansavelmente contra vários homens numa disputa eleitoral 
e conseguiu almejar a vitória e hoje, é governadora do nosso Estado de 
Roraima. Tudo isso é fruto de muito trabalho e essa sensibilidade que têm 
as mulheres. Portanto, me felicito por encontrar tantas mulheres à frente 
do poder e sei que isso são avanços positivos, para que possamos mesclar 
o homem com muito mais excesso de aflorar razão e a mulher de aflorar a 
emoção desse encontro, se equilibra dentre os diálogos, debates, e que o 
fruto é trazer para sociedade do nosso estado coisas positivas, coisas boas 
e aquilo que a sociedade almeja e que nós nos comprometemos durante 
a nossa vida pública. Parabéns a todas as mulheres do nosso amado 
Roraima e do nosso Brasil. Obrigado.
 O Senhor Deputado Flamarion Portella continua - Obrigado, 
Deputado Brito, peço à Taquigrafia que encorpore seu aparte no meu 
pronunciamento.
 Para encerrar, quero me dirigir a todas as mulheres que trabalham 
no poder legislativo. Não precisa nem fazer contabilidade, estatística, se 
percebe que um grupo de mulheres predominam o conjunto de tralhadores, 
colaboradores da Assembleia, que tem sido um trabalho eficiente, dedicado. 
O nosso reconhecimento, nosso respeito, gratidão pelo valoroso trabalho 
que vocês prestam. Eu chamo para finalizar o Platão, com sua sensibilidade 
sempre muito destacada, veio mostrar que a professora Iolanda, fazendo 
sinais para os surdos e mudos para que todos possam entender como 
Assembleia está se manifestando aquilo que está sendo dito e debatido aqui. 
Professora Iolanda, a minha homenagem a todas as mulheres de Roraima 
em seu nome, abraçando todas elas. Muito obrigado.
 O Senhor Deputado Evangelista Sobrinho – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, público presente, jornalistas, imprensa, a 
você que acompanha pela TV Assembleia, que transmite as nossas ações de 
uma forma de prestar contas, o nosso bom-dia.
 Cumprimentar as mulheres de forma geral, sobretudo da 
nossa Casa Legislativa do nosso estado, por fazerem o Poder Legislativo 
acontecer por estarem construindo essa história tão recente, tão pujante 
do nosso Estado de Roraima, tenho certeza que a colaboração de vocês 
é fundamental para a construção muito forte, particularmente, cresci, 
ouvindo um ditado popular e que hoje tenho consciência e prego esse 
ditado, ele trazia um pouco o machismo em tantas épocas que dizia o 
seguinte: “que por trás de um grande homem, existe uma grande mulher”. 
Quando nós sabemos que talvez no máximo existe que, “atrás de um 
grande homem é uma estante de livros” porque na verdade a mulher não 
é atrás, é ao lado dele ajudando a construir. Então, esse é o ditado que nós 
tentamos pregar e modificar essa visão simplista que nós tivemos desde 
de outros tempos. Mas o que me motiva nesse grande dia de celebração 
a vir para esta Tribuna, é me somar a tantos milhões de brasileiros que 
por aí a fora por este grande continente, com esse país continental se 
juntam independentemente de suas apologias religiosas, políticas, de 
classe social, porque nós temos agora, Deputado Gabriel Picanço. É o 
que nos une, é o que tem para nos unirmos. Nos preocupa muito porque 
vivemos numa realidade de incerteza, sobre como será o nosso futuro com 
a possível aprovação da PEC 287, popularmente conhecido por muitos, 
como PEC da morte, uma vez que sua representação não é da sobrevida a 
classe trabalhadora deste país. Lamentavelmente, sem ter conhecimento 
de causa, muitos apoiam a sua aprovação, reduzindo o discurso que 
ela vem tirar o país do poço, de buraco sem fundo de previdenciário, 
a proposta apresentada por esta PEC é considerada por especialistas 
na área a mais radical de todas as propostas de reforma previdenciária 
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DAS COMISSÕES

SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA E DO IDOSO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2017
 Convocamos os Senhores Deputados Componentes desta 
Comissão:Evangelista Siqueira, Naldo da Loteria, Chico Mozart e Zé 
Galeto, para reunião Extraordinária, no dia 12 de abril, após a sessão, 
no Plenário deste poder, para apreciação e deliberação da proposição 
constante de Ordem do dia. 

•	 PROJETO DE LEI Nº 119/2016 , ‘’ Criação que Institui a 
Politica Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro (TEA)’’.
Autoria: Dep Mecias de Jesus 
Relator: Chico Mozart
Parecer do Relator: Favorável  

Valdenir Ferreira
Presidente da Comissão

ATA DA COMISSÃO DE VIAÇÃO, TRANSPORTES E OBRAS, 
REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2017 PARA ELEIÇÃO DO 
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE, PARA O BIÊNIO 2017/2018.
 Aos vinte um dias do mês de março do ano de dois mil e 
dezessete, às onze horas e trinta minutos, do Plenário Deputada Noêmia 
Bastos Amazonas, desta Casa Legislativa, sito à Praça do Centro 
Cívico, 202, reuniu-se, extraordinariamente, esta Comissão com a 
finalidade de eleger o Presidente e Vice-Presidente para condução dos 
trabalhos para o biênio 2017/2018. A referida Comissão, representada 
por lideranças partidárias, conforme Resolução nº 008/17. Abertura: 
Assumiu a Presidência dos trabalhos o Senhor Deputado Flamarion 
Portela, nos termos do Regimento Interno deste Poder. Havendo 
quorum regimental, o Senhor Presidente, em exercício, informou 
aos senhores Parlamentares que conforme acordo de lideranças, esta 
Comissão foi composta pelos Senhores Parlamentares: Flamarion 
Portela, Lenir Rodrigues, Massamy Eda, Angela Águida Portella 
e Naldo da Loteria. Logo após, o Senhor Presidente, em Exercício, 
no uso de suas atribuições legais, suspendeu os trabalhos pelo tempo 
necessário para que os Senhores Parlamentares apresentassem os 
nomes dos Deputados com interesse às funções acima epigrafadas. 
Logo após o tempo estipulado, o Senhor Presidente, em exercício, 
reabriu os trabalhos, constatando os nomes dos candidatos, Senhores 
Deputados Flamarion Portela, para Presidente e Lenir Rodrigues 
para Vice-Presidente. Prosseguindo, deu início ao processo de 
votação, feita a chamada, votaram os Senhores Deputados Flamarion 
Portela, Lenir Rodrigues, Massamy Eda, Angela Águida e Naldo da 
Loteria. Encerrado o processo de votação, o Senhor Presidente em 
exercício proclamou o resultado, declarando eleitos e empossados 
para Presidente, Deputado Flamarion Portela, e para Vice-Presidente, 
Deputada Lenir Rodrigues. Logo após a eleição, o Senhor Presidente, 
em exercício,  passou a direção dos trabalhos à Presidência eleita, 
que agradeceu pela escolha de seu nome. Deputado Flamarion Portela 
para condução dos trabalhos no biênio 2017/2018. Prosseguindo, 
o Senhor Presidente comunicou aos Senhores Membros que as 
reuniões ordinárias da Comissão serão definidas posteriormente. 
Encerramento: O Senhor Presidente, constatando não haver mais 
nada a tratar, declarou encerrada a reunião às doze e quinze horas. E, 
para constar, eu, Rosibélie Silva Melville, Secretária, lavrei a presente 
Ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e 
encaminhada à publicação.

Flamarion Portela
Presidente da Comissão.

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-ALE-RR
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (SRP)Nº 015/2017

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 0048/ALE/2017
TIPO: Menor Preço
NATUREZA: Pregão Presencial (SRP) nº 015/2017
OBJETO: Contratação de pessoa Jurídica especializada em 

mas, que são tão nocivas à sociedade brasileira que sou contra a PEC 287 
e todas as tentativas de se retirar direitos dos trabalhadores. Chega de o 
pobre pagar a conta, essa forma de ditadura contemporânea não pode se 
impor aquilo que é sagrado para o trabalhador brasileiro que depois de 
anos colaborando com o seu País tem que ter direito a uma aposentadoria 
digna. Não a PEC da morte e sim aos direitos trabalhistas. Obrigado.
 O Senhor Deputado George Melo – Bom dia a todos. Quero 
hoje iniciar minha fala cumprimentando o Senhor Presidente, os colegas 
mas, em especial, minhas colegas Deputadas Aurelina, Angela e Lenir, o 
pessoal do apoio legislativo, as senhoras que estão aqui hoje, as mulheres 
do Estado de Roraima, eu não poderia deixar de fazer essa deferência e 
nem deixar de lembrar dessa homenagem tão especial ao Dia da Mulher. 
Essa homenagem se deu por conta de uma luta travada pelas mulheres, 
inclusive, muitas delas deram a própria vida para que hoje a mulher 
pudesse ter o seu espaço e temos, realmente, que nos curvar diante da 
sabedoria da mulher, da sua luta, da sua garra. Quero fazer uma saudação 
especial à Natali Chaves que estava presente aqui no Hospital Coronel 
Mota quando ela viu alguns médicos que sequer vão trabalhar e mandam 
as pessoas de volta para casa. Outro dia eu estava olhando um jornal e um 
prefeito do Rio Grande do Sul foi até o posto e o médico não estava, ligou 
para o médico para saber por que ele não estava e tinha um monte de gente 
para ele atender. Isso vem acontecendo constantemente no nosso Coronel 
Mota, no HGR e eu gostaria, até poque temos uma governadora mulher, 
que ela pudesse ter mais sensibilidade e ficasse atenta a isso, que montasse 
a mesma estratégia. A doença e a prisão são uma das piores situação 
para o ser humano porque você é impedido por uma questão de força 
maior de transladar, ter liberdade. Então, gostaria de deixar esse registro 
nesse dia tão especial. Se falou tanto em reestabelecer a autonomia da 
mulher, o prédio da Delegacia da Mulher está parado há mais de 4 anos 
e esse prédio é importante para várias mulheres que são violentamente 
agredidas, covardemente muitas vezes, por pessoas que vivem ao seu 
lado. É lógico que queremos dar flores a mulheres, mas é importante 
que a gente continue essa luta que a mulher tanto travou nesses anos e 
conseguiu o seu espaço. Eu também quero falar de coisas boas. Tenho 
esposa, mãe e filha ainda não tenho neta, Deputado Flamarion, mas deve 
ser uma coisa extremamente especial você certamente, que é pai duas 
vezes. A gente sabe que essa homenagem é importante e que a gente não 
pode deixar de homenagear as mulheres que se destacaram, mas quero 
homenagear todas as mulheres, as simples, as funcionárias, as donas de 
casa, as que tanto fazem. Muitas não têm oportunidade de trabalho, mas 
se esforçam para ajudar a sua família. A todas as mulheres quero deixar 
esse registro tão importante porque eu entendo que nós que temos mãe, 
filhos, amigas. Você não gostaria de ver as pessoas que você gosta serem 
maltratadas. Eu quero agradecer a essas mulheres lutadoras que fizeram 
com que as mulheres tivessem um papel importante na nossa sociedade. 
Obrigado.
 O Senhor Presidente Chico Mozart - Não havendo mais 
oradores inscritos para o Grande Expediente passamos para a Ordem do 
Dia. Discussão e votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 010/17, 
que “dispõe sobre a criação do Corpo Voluntário de Policiais e Bombeiros 
Militares Inativos - CVPBMI, e dá outras providências”, de iniciativa do 
Poder Executivo. Em seguida, suspendeu a Sessão pelo tempo necessário 
para que a Comissão Especial pudesse analisar e emitir parecer ao referido 
projeto. Suspendo a Sessão para que a Comissão especial possa analisar e 
emitir parecer ao referido projeto.
 Reaberta a Sessão.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que faça a verificação de quórum.
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira pede Questão de 
Ordem – Senhor Presidente, solicito a prorrogação da Sessão pelo tempo 
necessário.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Acato a Questão de 
Ordem do Deputado Evangelista Siqueira.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – Não há quórum 
para votação, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo quórum 
para deliberação da matéria, transfiro a pauta da Ordem do Dia para a 
próxima Sessão. Explicações Pessoais. Não havendo quem queira se 
pronunciar e não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a Sessão e  
convoco outra para o dia 09, 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, Jorge Everton, 
Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy Eda, Mecias de Jesus, 
Odilon Filho, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.
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SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 2432/2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER à servidora ALISANDRIA RICELI SANTOS 
DA SILVA, matrícula: 15605, 180 (cento e oitenta) dias consecutivos de 
Licença Maternidade, no período de 06.01.2017 a 04.07.2017.  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor com efeitos retroativos a partir de 06.01.2017.

Palácio Antônio Martins, 11 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2433/2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER à servidora KAROLINA MARREIRO ARAUJO 
DE SOUZA, matrícula: 17089, 180 (cento e oitenta) dias consecutivos de 
Licença Maternidade, no período de 17.01.2017 a 15.07.2017.  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor com efeitos retroativos a partir de 17.01.2017.

Palácio Antônio Martins, 11 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2434/2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER ao servidor RAONE GUIMARAES BARROS, 
matrícula 14605, Engenheiro Elétrico ALE NS, 20 (vinte) dias consecutivos 
de Licença Paternidade, no período de 15.03.2017 a 03.04.2017, conforme 
disposto no art 7º, inciso XIX da CF/88 e art. 4º, paragrafo Único do ADCT 
da Constituição Estadual, com a redação dada pela EC 046/2016.
  Art. 2º Esta Resolução entra em vigor retroagindo seus efeitos a partir de 
15 de março de 2017.

Palácio Antônio Martins, 11 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

treinamento e capacitação de pessoas para o desenvolvimento e a 
realização de cursos de Capacitação Presencial, Semipresencial e 
a Distancia, promovidas pela Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima ALE/RR, através da Escola do Legislativo – ESCOLEGIS/
ALE/RR, na Capital e Interior do Estado.   
A Assembleia Legislativa do Estado 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: Em 27 de abril de 2017 
HORA: 08h: 30mn. 
LOCAL: Auditório da ESCOLEGIS, localizada na Rua Agnelo Bitencourt, 
nº242, Bairro: Centro, CEP. 69301-430, Boa Vista-RR.
Telefone nº: (95) 98402-1918
E-mail: cpl.al.rr.leg@gmail.com
Obs.: O Edital e outras informações estão à disposição dos interessados 
em horário das 08h00min as 13h00min, na sala da CPL no endereço acima 
citado.

Boa Vista-RR, 11 de abril de 2017
Lincoln Johnson Batista de Mendonça

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
CPL/ALE-RR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-ALE-RR
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE – ME/EPP

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 0072/ALE/2016
TIPO: Menor Preço
NATUREZA: Pregão Presencial nº 016/2017
OBJETO: Despesa de 1 (uma) assinatura de TV a cabo de pacote 
básico de canais/ jornalístico em HD, com 5 (cinco) pontos de acesso. 
A Assembleia Legislativa do Estado 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: Em 27 de abril de 2017 
HORA: 12h: 30mn. 
LOCAL: Auditório da ESCOLEGIS, localizada na Rua Agnelo Bitencourt, 
nº242, Bairro: Centro, CEP. 69301-430, Boa Vista-RR.
Telefone nº: (95) 98402-1918
E-mail: cpl.al.rr.leg@gmail.com
Obs.: O Edital e outras informações estão à disposição dos interessados 
em horário das 08h00min as 13h00min, na sala da CPL no endereço acima 
citado.

Boa Vista-RR, 11 de abril de 2017
Lincoln Johnson Batista de Mendonça

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
CPL/ALE-RR,

facebook/ale.roraima

Agora é Lei!

 

Depois de 20 anos de espera o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos servidores da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima foi sancionado. A lei 1.160 aprovada pelos 
deputados estaduais em 27 de dezembro de 2016 beneficia diretamente 78 servidores. 

Mas, indiretamente, torna realidade o sonho de 78 famílias.

O Plano dá garantias na construção da carreira profissional dos servidores e
reflete na melhoria da qualidade da prestação de serviços para a população.
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O programa Abrindo Caminhos 

da Assembleia Legislativa de Roraima 

está com inscrições abertas para os cursos de:

Teatro, Balé, Música, Informática e Jiu-jitsu

Para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos 

As inscrições podem ser feitas na sede 

do Abrindo Caminhos, no bairro Cambará, 

av. São Sebastião, nº 883. 

Mais informações:  

(95) 98402-5014

/ale.roraima

/assembleiarr


