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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

INDICAÇÕES

INDICAÇAO Nº 160/2017
O Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 202, 

do Regimento Interno desde Poder, solicita a Vossa Excelência que, 
após, ouvido o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Governadora Suely Campos, a seguinte indicação.

“A recuperação de três pontes, na Vicinal 1, do T, Sumauma 
- Munícipio de Mucajaí”.

Justificativa
Tendo em vista que a Vicinal 1 do T de Sumauma, é uma da  

mais importante  Vicinal daquela região, pela sua produção, e uma ponte já 
não existe mais, e as outras duas estão oferecendo perigo aos  produtores 
da região a que me refiro, O Deputado George Melo, pede providencia 
urgente, a senhora Governadora. 

Sala das sessões, 05 de Abril de 2017.
George Melo

Deputado estadual

INDICAÇAO Nº  161/2017
O Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 202, 

do Regimento Interno desde Poder, solicita a Vossa Excelência que, 
após, ouvido o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Governadora Suely Campos, a seguinte indicação:

“Construção de um muro na Escola, Sebastião Felix Correia, 
na Vila Nova - Munícipio de Mucajaí”. 

Justificativa
Em virtude da Escola Sebastião Felix Correia, atualmente 

próximo a Escola, foi construído vários bares na Vila Nova, e as crianças 
ficam expostas a pessoas que ingerem bebidas alcóolicas, em virtude 
disso, O Deputado George Melo, pede que seja construído com a máxima 
urgência, a senhora Governadora. 

Sala das sessões, 05 de Abril de 2017.
George Melo

Deputado estadual

INDICAÇAO Nº 162/2017
O Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 202, 

do Regimento Interno desde Poder, solicita a Vossa Excelência que, 
após, ouvido o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Governadora Suely Campos, a seguinte indicação.

“Recuperação das Vicinais das Regiões das Vilas, Apiaú, Vila 
da Penha, Vila Nova e Sumauma”.

Justificativa
Com o começo das chuvas, a região de Mucajaí, esta sem 

condições de retirar sua produção. As Vilas de Apiau, Penha, Vila Nova e 
Sumauma, essas vicinais estão intrafegáveis, peço a senhora Governadora, 
atenção com aqueles produtores que estão esquecidos. 

Sala das sessões, 05 de Abril de 2017.
George Melo

Deputado estadual

INDICAÇAO Nº 163/2017
O Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 202, 

do Regimento Interno desde Poder, solicita a Vossa Excelência que, 
após, ouvido o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Governadora Suely Campos, a seguinte indicação.

Recuperação da ponte da vicinal 17 do - Munícipio de 
Rorainópolis.

Justificativa
     Com a aproximação do inverno a Vicinal 17, no Município de 
Rorainópolis, esta com um serio problema em virtude de uma ponte, que 
hoje já não passa carro com produção, Governadora, esses agricultores 
e moradores, estão vendo suas produções se estragarem na roça, peço 
providencias urgente. 

Sala das sessões, 05 de Abril de 2017.
George Melo

Deputado estadual

INDICAÇÃO Nº 166/ 17
O  Parlamentar  que  a  esta  subscreve,  com  amparo  no  art.  

202  do Regimento  Interno  deste  Poder  requer  o  encaminhamento  a  
Excelentíssima Senhora Governadora do Estado, da seguinte Indicação: 

– REFORMA COMPLETA DO PRÉDIO; PINTURA; 
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Presidente, o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDO DO TRIBUNAL DE CONTAS:
 Ofício nº 107, de 21/02/17, da Secretaria de Controle Externo 
no Estado de Roraima – SECEX-RR, encaminhando cópia do acórdão 
177/2017- TCU - Plenário, bem como do relatório e do voto que o 
fundamenta.
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS:
 Projeto de Lei s/nº, de 06/03/17, do Deputado Jânio Xingú, que 
“dispõe sobre a concessão de isenção de imposto sobre operações relativas 
à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS, para a compra 
de arma de fogo por policial militar, policial civil, agente penitenciário e 
guarda municipal”.
 Projeto de Lei s/nº, de 08/03/17, do Deputado Jânio Xingú, que 
“dispõe sobre o tratamento favorecido e simplificado para microprodutor 
rural do estado de Roraima, e dá outras providências”.
 Projeto de Lei s/nº, de 09/03/17, do Deputado Marcelo Cabral, 
que “autoriza o poder executivo a repassar recursos financeiros para 
despesas de custeio às prefeituras municipais que possuam máquinas 
e equipamentos agrícolas e que os destinem para o desenvolvimento da 
infraestrutura rural e da agricultura familiar”.
 Projeto de Lei s/nº, de 09/03/17, do Deputado Marcelo Cabral, 
que “garante matrícula para o aluno portador de mobilidade reduzida 
permanente na escola estadual mais próxima de sua residência”.
 Projeto de Lei s/nº, de 09/03/17, do Deputado Marcelo Cabral, 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade de adaptação de veículos em centro 
de formação de condutores e autoescolas ao aprendizado de pessoas com 
deficiência física”.
 Projeto de Lei s/nº, de 13/03/17, dos Deputados Jalser Renier e 
Joaquim Ruiz, que “altera a Lei nº 671, de 06/06/2008.
 Projeto de Lei nº 014/17, que altera o art. 3º da Lei nº 232, 
de 20 de setembro de 1999, que cria o Fundo de Desenvolvimento 
Industrial do Estado de Roraima – FDI e o Conselho Diretor do Fundo de 
Desenvolvimento Industrial do Estado de Roraima – CDI, de autoria dos 
Deputados Masamy Eda e Brito Bezerra.
 Projeto de Lei nº 015/17, que dispõe sobre as normas gerais 
relativas a concursos públicos, de autoria do Deputado Joaquim Ruiz.
 Projeto de Resolução Legislativa nº 004/17, que Regulamenta a 
jornada de trabalho e o registro de frequência e institui o sistema de ponto 
eletrônico e de banco de horas dos servidores no âmbito da Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima e dá outras providências, de autoria da 
Mesa Diretora.
 Projeto de Resolução Legislativa nº 005/17, que altera a 
Resolução nº 039/03 que institui o Fundo Especial do Poder Legislativo – 
FUNESPLE, a Resolução Legislativa nº 019/11 e dá outras providências, 
de autoria da Mesa Diretora.
 Projeto de Decreto Legislativo s/nº, de 13/03/17, dos Deputados 
Jalser Renier e Masamy Eda, que “concede a Comenda Ordem do Mérito 
Legislativo na categoria Mérito ao Senhor Paulo Sérgio Oliveira de Sousa, 
e dá outras providências”.
 Projeto de Decreto Legislativo s/nº de 13/03/17, dos Deputados 
Jalser Renier e Joaquim Ruiz, que “concede o Título de Cidadão Benemérito 
do Estado de Roraima ao Dr. Antônio Leocádio Vasconcelos Filho”.
 Indicação s/nº, de 07/03/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma da escola Ten. João 
Azevedo, Vila Nova Colina – Município de Rorainópolis - RR.
 Indicação s/nº, de 07/03/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para disponibilização de 
equipamentos escolares (carteiras escolares) e limpeza de central de ar, para 
a escola Tenente João Azevedo – Município de Rorainópolis - RR.
 Indicação s/nº, de 07/03/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para construção de uma quadra 
coberta na escola Vidal da Penha, Vila Entre Rios – Município de Caroebe 
- RR.
 Indicação s/nº, de 07/03/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para construção de uma quadra 
coberta na escola Nova Esperança, Vila Samaúma – Município de Mucajaí-
RR.
 Indicação s/nº, de 07/03/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para construção de uma quadra 
coberta na Escola José Aureliano da Costa – sede do Município de Cantá - 
RR.
 Indicação s/nº, de 07/03/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma, em caráter de urgência, 
do ginásio poliesportivo da sede do Município de Caroebe - RR.
 Indicação s/nº, de 07/03/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 

REVISÃO E ADEQUAÇÃO  DA  REDE  ELÉTRICA  –  DA  ESCOLA  
ESTADUAL AMÉRICA SARMENTO RIBEIRO  

JUSTIFICATIVA
 1. A  Escola  Estadual  América  Sarmento  Ribeiro,  criada  

pelo  decreto 957/E  de  31  de  maio  de  1995,  está  localizada  a  Rua  
Raimundo  Rodrigues Coelho,  S/N,  bairro  Silvio  Botelho,  Boa  Vista/RR.  
Atualmente  a  escola  tem cerca de 1.200 alunos matriculados, divididos 
nos turnos – matutino, vespertino e noturno. Ao visitar in loco a referida 
escola pudemos verificar a URGÊNCIA para  uma  reforma  completa,  tais  
como:  predial,  revisão  e  adequação  da  rede elétrica, limpeza do pátio, 
descupinização e reposição de lâmpadas.  

A praga de Cupim  já comprometeu o  telhado da biblioteca e 
avança por  toda  a  escola,  consequentemente,  compromete  a  estrutura  
da  escola  e  as condições do ambiente e educacional. Ademais, devido 
forte calor, rede elétrica inadequada  e  falta  de  lâmpadas  compromete  o  
processo  de  ensino-aprendizagem.  

Atualmente  a  escola  possui  12  salas  de  aulas,  entretanto,  
devido  a realidade em tela (calor, iluminação precária e cupim) somente 10 
funcionam no período da manhã, 08 a tarde e 06 a noite. Posto isso, com o 
intuito de subsidiar a  análise  técnica,  segue  alguns  registros  fotográfico  
do  atual  estado da  escola América Sarmento Ribeiro.  

Este é o principal objetivo da presente Indicação. 
 Sala das Sessões, 11 de abril de 2017. 

Evangelista Siqueira
Deputado Estadual – PT/RR

 INDICAÇÃO Nº 167/ 17
 O Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 202 do 

Regimento Interno deste Poder requer o encaminhamento a Excelentíssima 
Senhora Governadora do Estado, da seguinte Indicação: 

– REFORMA COMPLETA DO PRÉDIO; PINTURA; 
REVISÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA; 
CLIMATIZAÇÃO – DA ESCOLA ESTADUAL MARIA SÔNIA DE 
BRITO OLIVA.

 JUSTIFICATIVA
1.   A Escola Estadual Maria Sônia de Brito 

Oliva, localizada na Av. S 24, nr. 559, Bairro Senador Hélio Campos, 
atende cerca de 864 alunos no Ensino Fundamental II e Educação de Jovens 
e Adultos (EJA). 

2.   Ao visitar in loco a escola foi possível 
verificar a URGÊNCIA para uma reforma completa, tais como: predial, 
revisão e adequação da rede elétrica, climatização das salas de aulas e 
limpeza das salas e do pátio. A limpeza, no momento da visita, estava sendo 
realizada pelos professores e demais funcionários da escola, visto que, no 
momento há falta de pessoas que prestem o serviço de limpeza.

Este é o principal objetivo da presente Indicação.
 Sala das Sessões, 11 de abril de 2017.

Evangelista Siqueira
Deputado Estadual – PT/RR

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA

ATA DA 2576 SESSÃO, EM 14 DE MARÇO DE 2017.
53º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=  ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS

(Em exercício)
 Às nove horas do dia quatorze de março de dois mil e dezessete, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima quingentésima 
septuagésima sexta 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 presente Sessão.
 Solicito o 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 ao Senhor Primeiro-Secretário, Deputado Masamy Eda, 
que proceda à leitura do Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Senhor 
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Federais e três Senadores. Surpreendente, porque todos do governo 
federal sabem das deficiências de Roraima no setor energético. Inclusive 
o Presidente Michel Temer, que deu a palavra uma vez e não cumpriu. Ele 
próprio, o Presidente da República, disse aos parlamentares em Brasília 
que o processo para a construção do Linhão Nacional de Tucuruí seria 
desengavetado em um mês. Mentira! Ele disse isso no dia dois de outubro 
do ano passado e tudo continua do mesmo jeito, ignorado pelo governo e 
por todos do setor elétrico. Vejam bem o plano de investimento do governo 
prevê a liberação de 35 novos lotes de linhas de transmissão de energia 
elétrica num total de sete mil trezentos e cinquenta e oito quilômetros de 
rede, a previsão do governo é que R$ 12.800.000.000,00 (doze bilhões 
e oitocentos milhões de reais) sejam investidos nessas obras. Prestem 
atenção agora, nós precisamos de energia e as linhas de energia vão passar 
pelos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, 
Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, nenhum metro 
para Roraima. O objetivo é interligar as regiões que não estão assistidas 
pela rede do sistema nacional. Na área do saneamento, está prevista a 
desestatização dos sistemas de distribuição de água, coleta e tratamento 
de esgotos em 1.786 municípios em 14 estados, entre eles: o Acre, Amapá, 
Santa Catarina, Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Sergipe, Bahia, Piauí, Tocantins e Amazonas e para 
Roraima, nenhum real. Quero fazer uma pergunta. Temos três senadores da 
república e oito deputados federais, quase todos aliados ao governo Temer 
e sabem de todos esses investimentos do governo federal, então, se sabem 
por que não nos dão uma resposta? Por que não explicam para nós, por 
que não veio um real para o estado de Roraima? E, principalmente na área 
energética? A escuridão está chegando, os municípios sofrem com a falta 
de energia, as termoelétricas não vão aguentar Boa Vista. Eu tenho o teste 
filmado onde pegou fogo em duas termoelétricas. O estado deve mais de R$ 
2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) para a distribuidora da Petrobras. 
Por isso, a união é importante agora, porque depois que a escuridão chegar 
aí não vai adiantar mais Câmara ou Assembleia fazer nada. Está despachado 
o Estado de Roraima. É caixão e vela preta.
 Aparte concedido ao senhor Deputado Gabriel Picanço – 
Deputado Izaías Maia, gostaria de parabenizá-lo por trazer hoje esse debate 
tão importante para Roraima com um assunto que estamos vendo que vai 
acontecer, hora mais cedo ou hora mais tarde, mas que vai acontecer. Esse 
é um discurso anunciado e vai ser concretizado porque não tem nenhuma 
providência sendo tomada para trazer essa energia confiável. Isso demonstra 
um governo enfraquecido. O Governo do Presidente Temer é um governo 
enfraquecido, que só se preocupa em livrar a pele deles e esquecendo-
se da Nação. Eu estava na reunião quando o Presidente Temer falou que 
iria desengavetar o processo da empresa que estava fazendo o Linhão de 
Tucurui e até hoje não aconteceu. Isso é para vocês verem o quanto as 
ONG´s têm poder, chegam a mandar mais que o Presidente da República. 
Se o Ministro, o chefe, se o administrador nomeado não der conta de 
resolver o problema, então, demita-se e nomeie outro que tenha condições 
e coragem de fazer. Deputado Izaías, nós temos que levar esse assunto 
para a TV, para o rádio e aqui na tribuna da Assembleia, às vezes pode 
parecer brincadeira, mas todos os dias Vossa Excelência alerta sobre isso. 
Só vão cair na realidade quando acontecer. No dia que acontecer a própria 
justiça que embarga e que dá decisões embargando, quando passarem 48 
horas na escuridão aí vão querer forçar o estado a colocar energia em 24 
horas e nós sabemos que isso o estado não tem condições de fazer. O único 
jeito é o Presidente da República chamar seus ministros e determinar que 
passem a rede de energia no nosso estado. Roraima é do mesmo tamanho 
em representatividade que o estado de São Paulo, Deputado Izaías, lá em 
São Paulo são três senadores e aqui também. Quem representa os estados 
são os senadores, então, nós somos do mesmo tamanho em termos de 
prestígio e de representatividade. Quero me juntar ao seu pronunciamento 
e reforçar dizendo que sua preocupação é legítima, pois, tenha certeza que 
este é um discurso anunciado. Deus ajude para que não aconteça, mas é 
mais provável acontecer do que não acontecer. Obrigado.
 O Senhor Deputado Izaías Maia continua – Na hora que 
cortarem a energia da Venezuela, escuridão total, vão correr para que as 
empresas construam o Linhão e aí vão ser pelo menos uns cinco anos que 
ficaremos na escuridão e isso aqui se transformará em um estado e em uma 
cidade-fantasma. Volto a repetir: a palavra é união. Embates políticos: 
vamos deixar para a eleição, mas se brincarmos, a escuridão vai chegar e 
acabar com o estado de Roraima.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Brito Bezerra – 
Deputado Izaías Maia, inicialmente quero parabenizá-lo e louvar sua atitude 
nesta Casa. Vossa excelência tem como bandeira a questão da energia 
elétrica, é recorrente a vinda de Vossa Excelência à Tribuna desta Casa para 
cobrar providências do Governo Federal para a conclusão do Linhão de 

encaminhando ao Governo do Estado, para reforma, em caráter de urgência, 
do ginásio poliesportivo Mané Garrincha, na sede do Município de Bonfim 
- RR.
 Indicação s/nº, de 07/03/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma, em caráter de urgência, 
do ginásio poliesportivo Galdino Vieira, na sede do Município de Cantá - 
RR.
 Indicação s/nº, de 08/03/17, do Deputado Zé Galeto, 
encaminhando à Secretaria de Educação e Desporto - SEED, para 
fornecimento de merenda, em caráter de urgência, ao Centro de Atendimento 
às pessoas com Surdez Princesa Isabel (CAS-RR), localizada na av. Jaime 
Brasil, 527 – Centro.
 Indicação s/nº, de 09/03/17, do Deputado Jorge Everton, 
encaminhando ao Governo do Estado, para realização de concurso público 
para preenchimento de vagas em todas as carreiras da Polícia Civil do 
Estado de Roraima.
 Indicação s/nº, de 09/03/17, do Deputado Jorge Everton, 
encaminhando ao Governo do Estado, para realização de concurso público 
de Agentes Penitenciários do Estado de Roraima.
 Memorando nº 013, de 09/03/17, da Deputada Angela Águida 
Portella, informando sua ausência na sessão plenária do dia 09 de março do 
corrente ano.
 Memorando nº 012, de 13/03/17, do Deputado Naldo da Loteria, 
informando sua ausência nos dias 14 e 15 de março do corrente ano.
 Ofício s/nº, Gabinete Deputado George Melo, comunicando 
ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, Deputado 
Jalser Renier, a formação de Bloco Parlamentar constituído por quinze 
Deputados membros dos partidos PMDB, PPS, PSL, PTN, PRTB, PSC, 
PV, PSB, PRP, PSDC, PT do B e PSL, cuja liderança é de responsabilidade 
do Senhor Deputado George Melo.
 DIVERSOS:
 Ofício nº 008, de 24/02/17, da União dos Dirigentes Municipais 
de Educação – UNDIME RR, convidando a presidente da Comissão de 
Educação desta Casa Legislativa para participar da mesa de abertura 
do fórum estadual da UNDIME/RR, sobre educação municipal a ser 
realizado nos dias 16 e 17 de março do corrente ano, às 8h, no auditório da 
Universidade Estadual de Roraima – UERR.
 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 Masamy Eda – Senhor 
Presidente, há quatro oradores inscritos para o Grande Expediente.
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Senhor Presidente, público 
aqui presente, demais parlamentares. Dizem que eu me torno repetitivo, 
mas quero continuar sendo repetitivo porque na hora em que a escuridão 
chegar a este estado eu quero ter a consciência de que a minha parte na 
tribuna desta Assembleia, no rádio e na televisão, aqui e também no sul do 
estado, eu fiz. Todos sabem e o Estado tem deficiência na área energética. 
Temos falta de energia, uma energia desconfiável que vem da Venezuela 
e, a qualquer momento, pode ser cortada. Eu, particularmente, já esperava 
isso aqui, porque há alguns meses atrás, capitaneado pelo presidente da 
Assembleia Legislativa, Deputado Jalser Renier, vários parlamentares, o 
Governo do Estado e algumas autoridades foram até Brasília pedir ajuda 
ao Governo Federal, na época o Vice-Presidente era o Michel Temer, e, 
também ao Ministro das Minas e Energia Eduardo Braga, senador e ex-
governador do Amazonas, que disseram que iriam abraçar esta causa, 
a nossa causa. Se fosse do Amazonas, o Eduardo Braga podia abraçar a 
causa. Só com aluguel. O Presidente da República disse que iria começar 
a resolver o problema a partir de outubro. Já se foram sete meses e não 
foi feito nada. E se foi feito alguma coisa não estão querendo dizer, está 
tudo às escondidas, ou na verdade, nada foi feito. O interior do estado que 
sofria com 3, 4 horas o corte de energia, hoje sofre com 5, 6 dias e até 
uma semana. Estão sendo prejudicados tanto o fabricante de dindin, como 
o grande empresário, pois muitos já estão indo embora para seus locais 
de origem. Esta é a verdade! No momento a palavra é União. Ouçam os 
Senhores, essas informações são veiculadas nas agências mundiais, podem 
entrar no site que vocês vão ter toda a informação que eu estou tendo agora. 
Vou repetir, união é a palavra porque a escuridão está chegando agora, 
declaradamente. E ouçam o que vou dizer, o Governo Federal continua 
de costas para Roraima. Na terça-feira, dia 06, o Presidente Michel Temer 
anunciou um pacote de realizações que contemplam várias regiões do Brasil 
com Obras importantes de infraestrutura. São privatizações de portos, 
aeroportos, rodovias, ferrovias, saneamento básico e licitação de milhares 
de quilômetros de redes de transmissão de energia elétrica. Nenhum metro 
de rede de transmissão foi anunciado para Roraima. Temos oito Deputados 
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 Quero dizer que a palavra da hora é a união, ou a escuridão vai 
tomar conta desse estado e acabou a conversa e quando eu brigo aqui, em 
Rorainópolis no programa Alto Astral, todo sábado de 10 a uma da tarde 
é porque vocês não imaginam o sofrimento que o povo do interior está 
passando e eu vejo isso de perto. A gente sofre aqui, o povo do interior sofre 
mil vezes mais. Com a palavra as autoridades. Muito obrigado.
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, senhoras e senhores presentes no 
plenário, quero começar minha fala na manhã de hoje parabenizando o 
Deputado Izaías Maia que fez um excelente pronunciamento. Não consigo 
enxergar as pessoas que trabalham com muita dificuldade e que pagam 
uma energia caríssima, Deputado, terem o seu comércio funcionado com 
energia precária. Não consigo enxergar isso. E hoje, nessa manhã de 
hoje, tive saudade do meu mandato anterior, onde o deputado Brito falava 
energicamente e hoje Vossa Excelência falou, energicamente, aquele 
discurso apoteótico sobre as dificuldades do governo federal, mas eu acho, 
deputado, que nós temos que resolver os problemas na nossa cidade, do 
nosso estado. Temos que ter responsabilidade. São três anos e esse governo 
é um governo de desculpas, lembro que as primeiras ações desse governo 
foram dizer que aqui teria energia a vento. Trouxeram um mega projeto de 
vento para colocar vento não sei aonde, para exportar energia e nisso já se 
passaram três anos e eu não vi sequer uma marola de vento para dar energia 
nesse estado. E aí quero dizer, deputado Jorge Everton, que em 2016 o 
estado teve R$ 3.282.827,00 e esse dinheiro, digamos que seja um bilhão 
para custeio. Eu fiz um levantamento só de duas fontes, a fonte 101 e a 
fonte 100, as duas somadas vão para R$ 3.101.097,00. Se você avaliar isso 
percaptamente, para cada morador de Roraima, dá um salário de 6 mil reais. 
Em 2017, tenho levantamento de R$ 3.528,000,00. Então, eu acho que é 
muito pouco para esse estado, para as pessoas que estão aqui e que sonham 
com o desenvolvimento, com prosperidade. A gente ver um estado que não 
consegue arrumar uma ponte numa vicinal. A gente ver um estado que não 
consegue arrumar uma vicinal, que não consegue comprar remédio para 
o hospital. A gente mora num Estado onde as mãezinhas estão tendo filho 
no corredor, porque não tem onde colocá-las e esse não é o estado que nós 
queremos não. Por quê? Porque é um estado que tem recurso, agora, como 
esse dinheiro está sendo gasto, é que é o problema. Por exemplo: A questão 
da energia é uma questão que esse governo tinha que abraçar mesmo, mas 
desvirtuaram a coisa. Esse governo tinha que se abraçar nesse projeto de 
energia. Dia 28 agora vai faltar energia para Roraima, Guri vai acabar. E 
a gente não viu sequer uma manifestação desse governo nesse sentido. 
Eu aprendi uma coisa, Deputado Izaías: é muito fácil você empurrar os 
problemas para os outros, mas um homem de verdade, é aquele que puxa 
o problema para si para resolver. Ora! Se nós temos uma governadora no 
nosso estado, ela que tinha que estar preocupada com isso, ela que tinha 
que chamar a Assembleia, os deputados federais, os senadores. Tinha que 
partir dela. Como é que o Presidente Temer vai saber dos problemas de todo 
Brasil? Isso aí é coisa de quem nunca fez nada e vive no seu aconchego, 
na sua redoma intransponível, dando desculpa para tudo que acontece 
neste Estado. O problema de Roraima, não falta de dinheiro, é gestão. R$ 
3.500,000,00 para um estado como o nosso? É muito fácil você empurrar os 
problemas para os outros. Chega! Roraima vai viver um momento onde os 
empresários, as pessoas que trabalham vão ter muita dificuldade para tocar 
seus negócios porque vai faltar energia de quatro em quatro horas. Foi muito 
bem dito pelo Deputado Izaías. Ora! Se o deputado Izaías percebeu isso há 
meses, é impossível que esse governo até hoje não tenha chamado para uma 
conversa mais de perto, para fazer um movimento. E eu espero que ainda 
haja tempo, Senhora Governadora, calce a sandália da humildade, chame 
os políticos e vá para Brasília porque essa sua energia de vento, como diz a 
célebre ex-presidente Dilma, não dá para estocar vento. Então, não dá para 
fazer energia de vento com a Senhora. Mas vamos pelo menos, Deputado 
Gabriel, colocar Roraima no segmento desses projetos nacionais de alguns 
estados. Tenho certeza que se a bancada de Roraima, junto com o governo 
fossem para Brasília e se envolvesse nisso, certamente Roraima entraria 
nessa programação que está sendo feita em vários Estados. Vai custar? 
Vai, mas vai resolver. Agora, não dá para ficar nesse joguinho de empurra, 
empurra. Chega de palanque, vamos descer e resolver os problemas de 
Roraima. Roraima precisa de ação. Chega desse governo, ele só faz balela. 
Não tem uma ação desse governo neste Estado. Eu quero que alguém me 
mostre uma obra relevante para este estado que esse governo fez.
 Aparte concedido ao senhor Deputado Brito Bezerra 
-Deputado George, esse assunto é recorrente, acabei de falar no aparte do 
pronunciamento do deputado Izaías o quanto é essencial a energia elétrica 
no nosso estado, muito mais que importante, é essencial. Esse ponto é 
consenso entre a classe política do nosso Estado e todo aquele que tiver 
bom senso e queira ver o estado se desenvolver, sabe que energia é crucial. 
Mas quero lembrar a Vossa Excelência que aprovamos aqui nessa Casa 

Tucuruí. Vossa Excelência está de parabéns. Nada mais hoje funciona no 
estado e em qualquer País se não houver energia e aqui no nosso estado de 
Roraima dependemos de um país vizinho que fornece uma energia que não 
é confiável e que podemos ficar sem ela a qualquer momento, não temos 
segurança nenhuma. Portanto, temos sim o direito constitucional de sermos 
interligados ao sistema nacional para poder gozar da segurança mínima que 
dá o sistema elétrico brasileiro a todos os seus estados, só não ao estado de 
Roraima. Por quê? Vossa Excelência sabe que nós nesta Casa, no mandato 
passado, quando foi feita a licitação dessa obra, uma licitação milionária, a 
acompanhamos de perto e uma manobra governamental, depois do processo 
licitatório feito e ganho, veio para esta Casa, um projeto de lei para isentar 
ICMS desta empresa sob todos os produtos que fossem comprados para a 
obra. Isso daria em torno de 40 a 45 milhões de isenção de ICMS, de um 
custo que já estava embutido na obra e nós não deixamos passar. Ou seja, 
essa obra vem com gatilhos desde o início, desde o processo licitatório, 
foi tema audiência pública nesta Casa, mas mesmo assim avançou. Os 
deputados foram responsáveis e não deixaram passar nesta Casa, porque 
entenderam que não se dá isenção de ICMS para uma obra após o processo 
licitatório porque o ICMS já está embutido no preço principal da obra e 
nós conseguimos avançar. Depois disso, não concluindo esta obra, nós 
fomos a Brasília. Vossa Excelência estava junto, o Deputado Jalser Renier 
conseguiu unir esforços do Poder Legislativo do Poder Judiciário, do 
Ministério Público Estadual, sociedade civil organizada e fomos a Brasília. 
E lá, fomos até o gabinete do então Vice-Presidente Michel Temer, levados 
pelo Senador Romero Jucá que, no momento em que estávamos juntos no 
gabinete do Vice-Presidente, já preparava a ponte para o futuro que era 
esse grande golpe de derrubar a Presidente Dilma e se tornar Presidente da 
República, garantiu para a gente que o Linhão de Tucuruí seria concluído 
e ainda pediu que fosse o padrinho dessa obra, perguntou ainda se nós 
roraimenses, através de seus representantes legais, deputados estaduais, 
deputados federais, o senador Romero e a Senadora Angela, aceitaríamos 
ele como o padrinho dessa grande obra. Uma grandiosa inauguração seria 
feita aqui com a presença do Senhor Michel Temer. E agora, cadê a energia 
elétrica do Linhão do Tucuruí? O que faz o Presidente Temer para essa 
energia chegar aqui? O que faz o Senador Romero Jucá para essa energia 
chegar aqui? Estão de braços cruzados, atados? Será que não querem que 
o Estado se desenvolva? Porque é o que parece. Tudo para Roraima é 
difícil, meu caro deputado Izaías Maia, e nós deputados estaduais, Vossa 
Excelência que o diga que tem um programa de televisão, quantas vezes 
diariamente e de forma recorrente nós somos cobrados, porque nós somos 
o parachoque dessas cobranças. As pessoas nos encontram. Não encontram 
Michel Temer, não encontram os Senadores, mas encontram os deputados 
estaduais aqui nessa Casa, nas ruas, nas vicinais, nos bairros, enfim, nos 
encontram sempre. Precisamos sim de energia elétrica aqui para podermos 
melhorar a qualidade de vida do nosso povo, e até, ou em especial poder 
desenvolver o nosso Estado. Nenhum estado cresce sem energia, sem 
eletrificação e é isso que temos que fazer. A governadora Suely também 
está imbuída nessa luta. Ela foi com a Presidente Dilma pedir que fosse 
conclusa essa obra. Ela juntamente com o senador Telmário Mota e a 
Senadora Ângela, eu me lembro, foi bem pertinho da visita que nós fizemos 
ao vice Presidente Temer, mas, como Vossa Excelência disse aqui que não 
é assunto partidário. Temos, de verdade, que nos unirmos de forma coesa. 
O Senador Romero Jucá, Senadora Ângela, Senador Telmário, Deputados 
Estaduais, Federais, se possível Vereadores, Prefeitos, todos nós sociedade 
civil organizada, porque sem energia o nosso estado não se desenvolve, não 
gera postos de trabalho necessário para o nosso povo viver com dignidade, 
sem contar que industrialização nem sonhar. Aí não vamos ter produção, 
industrialização e o comércio vai continuar com produtos de fora do Estado 
que só geram divisas e recursos para outros Estados da Federação e para 
Roraima não. Os nossos jovens e adultos vão depender sempre do poder 
público, a velha dependência do contracheque e o pedido de emprego que 
Vossa Excelência deve todos os dias ter em sua porta como eu tenho e todo 
político que tem mandato também.
 Vossa Excelência está de parabéns. Continue nessa luta. Apesar 
de críticas que sei que Vossa Excelência tem sofrido nas redes sociais, mas 
essa luta é uma luta legítima do nosso povo e o Senhor tem encabeçado 
muito bem e tem legitimidade porque foi eleito pelo povo para isso. 
Parabéns, conte comigo. Conte com a governadora Suely para que nós 
possamos juntos trabalhar para que o Linhão de Tucuruí venha para cá, e 
nós possamos ser ligados de forma elétrica ao restante do País, já que por 
terra nós somos. Muito obrigado pelo aparte.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Deputado Izaías, 
só para lembrar que seu tempo já acabou e o senhor tem um minuto para 
concluir.
 O Senhor Deputado Izaías Maia continua - Eu iria exatamente 
usar a palavra para encerrar.
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energizada com energia solar. Muito obrigado pelo aparte.
 O Senhor Deputado George Melo continua – Agradeço, 
Deputado Marcelo, e concedo o aparte ao Deputado Jorge Everton.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Só para informar, 
Deputado George Melo, que o seu tempo já estourou e o senhor tem um 
minuto para concluir.
 O Senhor Deputado George Melo continua – Gostaria de fazer 
minhas considerações finais.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – O Senhor tem 
dois minutos para suas conclusões.
 O Senhor Deputado George Melo continua – Só para deixar 
registrado que esse governo recebeu Jatapú e se eles pagassem três milhões 
para vir a nova turbina, Jatapú iria iluminar o sul do estado inteiro, mas 
eles não compraram, preferiram ficar no óleo diesel porque alguém 
deve estar ganhando com a venda de óleo diesel. Sabem quanto hoje é a 
dívida do estado de Roraima para com o sistema ELETROBRAS? 400 
milhões. Por não quererem gastar 3 milhões com uma turbina nova, que 
iria eletrificar o sul do estado todo, esse governo irresponsável deve hoje 
R$ 400 milhões de reais para a ELETROBRAS. É por isso que eu duvido 
das boas intenções desse governo. Eu duvido que esse governo tenha feito 
as suas ações pensando no povo de Roraima. Não posso admitir que um 
governo que tem o orçamento que tem, possa ter um hospital caindo aos 
pedaços, ter a merenda escolar da pior qualidade. Não funciona nada nesse 
governo e o estado tem uma renda per capita altíssima. Isso que eu disse 
aos senhores inclui só o FPE, a fonte 101 e 100 que deu R$ 3.101.000,00, 
fora os convênios federais, fora o imposto de renda retido na fonte e fora 
as transferências fundo a fundo. Essa é a realidade desse governo. Dinheiro 
não falta, tem muito. Falta querer fazer as coisas e eu duvido que sejam 
resolvidas as nossas questões energéticas pelas mãos desse governo. Muito 
obrigado a todos.
  O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Bom dia, 
Senhor Presidente, senhoras e senhores do auditório. Senhor Presidente, 
o que me traz hoje aqui na tribuna são duas PECs que estão prontas para 
votação no Senado Federal. Temos aqui o líder do Senado, Senador Romero 
Jucá. Temos os Senadores Ângela e Telmário que são de grupos diferentes, 
mas de interesse comum relacionado a essa PEC.
 A PEC 57, Deputado Brito, trata da desburocratização dos 
municípios do Brasil com menos de 50 mil habitantes, essa PEC foi 
elaborada por uma comissão de juristas escolhidos nos mais capacitados 
do País, e depois de conclusa, eles preparam relatório para desburocratizar 
o País, e a conclusão que chegaram é que a prioridade começaria pelos 
pequenos municípios. Não é justo, Deputado Brito, que uma prestação 
de contas de municípios como os nossos abaixo de 30 mil habitantes 
seja igual a uma prestação de contas de um município de São Paulo. 
É humanamente impossível. Uma prestação de contas do município 
de Iracema não pode ser igual à prestação de contas do município de 
Boa Vista. Então, esses juristas criaram uma série de mecanismo para 
desburocratizar o estado brasileiro com relação aos municípios do nosso 
País, isso quer seja na prestação de contas de convênios, na elaboração 
de orçamento, na simplificação da parte tributária, o que vem ajudar 
imensamente a situação econômica, Deputado Sampaio, que passa os 
municípios brasileiros. Inclusive, criando-se para evitar aquela montanha 
de leis municipais e estaduais, o estatuto do contribuinte para os 
municípios com até 50 mil habitantes. Isso para Roraima, São Luiz do 
Anauá, Caroebe é vital. Os nossos municípios como outros municípios 
da Amazônia não tem quadro técnico igual a qualquer município acima 
de 50 mil habitantes no País, porque são diferentes. Ninguém vai! Para 
Tocantins ou Amazonas, que não consegue fazer um convênio com o 
governo federal por causa da dificuldade que se tem em chegar à capital, 
e, os prazos são curtos para você cumprir tudo que é exigido pelo Governo 
Federal. A outra PEC 61/15, essa PEC também está na pauta para ser 
votada. Essa PEC 61 tem uma série de resistências de alguns senadores 
dos estados mais rico. Essa PEC, ela vem regulamentar as emendas 
parlamentares, para que os parlamentares federais e senadores possam, 
inclusive, pegar uma emenda individual que hoje está na faixa de 30 
milhões e colocar no FPM da prefeitura de Mucajaí. Imagine esse suporte 
que daria a um município do nosso estado na penúria que estão. Pode, 
inclusive, nessa emenda, vincular pagamento da previdência e desafogar 
os recursos que são retidos pela receita federal, pois, a maioria dos nossos 
municípios tem problemas com a previdência social. O Deputado Brito, 
que é da Comissão da Indústria e Comércio, pode através dessa Comissão 
ter um papel importante no Senado para que ajude e faça pressão para que 
consigamos aprovar essas duas PECs de grande relevância para o nosso 
estado. A desburocratização de uma emenda é importante demais para 
municípios com população abaixo de 50 mil habitantes. Hoje, é a mesma 
coisa que fazer um projeto para São Paulo, para Manaus, para capitais 

um projeto de minha autoria onde será autorizada isenção de ICMS para a 
produção de energia eólica, energia solar e biomassa. Biomassa pensando 
em especial na indústria madeireira lá do sul do estado que pode produzir 
energia para sua indústria, a exemplo do estado do Pará. A energia eólica 
é uma energia importantíssima e nós temos sim vento aqui e podemos 
produzir energia eólica. Eu sei a energia eólica é bem complexa a sua 
produção, mas nós temos experimentos, temos empresas que querem se 
instalar e o que eu quero dizer é que não podemos desprezar esse potencial. 
Não estou dizendo que de uma hora para outra a energia eólica vai salvar 
Roraima ou que vai ser a única maneira de produzirmos. Estou dizendo que 
é uma produção de energia alternativa e nós temos sim potencial enorme de 
produção a exemplo dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Sergipe, 
que fizeram grandes investimentos e, hoje são lucrativos em especial para 
aquelas pessoas que alugam suas propriedades para que as torres sejam 
instaladas. E aí não tem recursos do governo não, são empresas privadas 
que produzem. A energia solar, é também de grande valia, inclusive quero 
parabenizar a Prefeita Surita que mantém uma escola municipal numa 
comunidade indígena com a energia solar. Não precisa daquele custo todo 
para levar energia elétrica para lá. Ela está mantendo a escola com a energia 
solar. Temos um potencial aqui de energia solar maior que qualquer outro 
estado da federação. Temos um potencial para energia solar que dá para 
eletrificar o estado de Roraima todo. Mas lembro a Vossa Excelência, são 
energias alternativas, é cara para produção, por isso que nós deputados 
desta Casa em consenso aprovamos essa isenção para o empresário que 
queira investir, vir para cá, gerar emprego, gerar renda, enfim, mas as custas 
da implantação desses projetos são muito caras. Mas não despreze essas 
potencialidades: energia elétrica, eólica, biomassa e solar. Energia elétrica, 
quando eu falo, é produção local mesmo. Nós deveríamos ter aqui uma 
hidroelétrica, se não temos, esse Linhão de Tucuruí, concordo com Vossa 
Excelência, deve ser uma união entre todos da classe política, do PMDB ao 
PT. Tem que juntar. Tem que entrelaçar. Temos que sair de palanque porque 
não é época de estar em palanque. Temos que ir a Brasília novamente e aqui 
quero dizer a Vossa Excelência que a governadora Suely foi sim, na época 
da Presidente Dilma, e foi junto com o nosso esforço, que destravou esse 
Linhão. Agora, o que precisa, deputado, é que o Presidente da República 
tenha a coragem de vir aqui ou enviar alguém à reserva Waimirim Atroari 
para dizer que o mais importante do que essa querela criada dentro da 
reserva é a eletrificação no estado de Roraima. Falta coragem do Presidente 
e falta força política de Roraima, da bancada federal em especial para 
destravar o Linhão de Tucuruí. Parabenizo Vossa Excelência pelo assunto 
que trouxe à tribuna.
 Aparte concedido ao senhor Deputado Marcelo Cabral – 
Bom dia a todos. Quero parabenizar o Deputado George Melo pelo seu 
pronunciamento. Ouvindo atentamente cada palavra que o senhor está 
dizendo do quanto esse governo arrecadou e do quanto esse governo já 
teve para investir neste estado, vejo também o descaso com cada produtor 
que precisa do governo, vejo a falta de energia, de estrada, falta de trazer 
recursos para investir nesse estado. Falam da união de todos para resolver o 
problema da energia, é verdade. A energia chegou hoje em várias localidades, 
mas a geração está pequena, temos que trazer a energia de Tucuruí. Vários 
Deputados, Senadores, inclusive o Senador Romero Jucá têm brigado por 
isso para destravar essa energia. Vejo aqui deputados falando que incentivos 
fiscais são importantes, é verdade, mas mais importante ainda é chegar aqui 
no estado e investir. Os deputados aqui conhecem o Senhor Afrânio que 
planta soja e algodão no município de Alto Alegre, quando ele liga o pivô 
a energia de Alto Alegre cai, para vocês virem como pouco confiável a 
energia que recebemos, basta ligar um pivô de irrigação para a energia do 
município cair. Toda vez que ele liga os pivôs a energia cai e as pessoas 
na cidade de Alto Alegre ficam sem energia, agora imagine trazer grandes 
produtores para produzir no estado? O estado não consegue hoje incentivar 
esses grandes produtores.
 Quero aqui dizer, realmente, que já estamos com dois anos e 
alguns meses com este governo, um governo que prometeu mudança, que 
iria ajudar os pequenos colonos e se dizia o governo do povo, parece que 
mudou de nome, pois, governo do povo não deu certo.
 Quero dizer Deputado George que o estado está sofrendo, 
lamentando a falta de apoio do governo estadual, não só na energia, mas, 
em todos os setores, na agricultura, na pecuária e outros setores. Gostaria 
de dizer que vamos cobrar, vamos acompanhar sim, pois, esse é o nosso 
papel, vamos mostrar como está o estado, vamos mostrar que o estado não 
está tendo produtividade para nada e não está ajudando nenhum segmento. 
Quero dizer que a prefeita Tereza não energizou somente uma escola, ela 
pegou uma comunidade indígena na beira do rio e energizou a escola, as 
casas de mais de 50 famílias que moram ali com a energia solar. É energia 
alternativa como disse o deputado que me antecedeu. Foi inaugurada na 
semana passada, aqui em Boa Vista, a primeira comunidade indígena 100% 
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de atender a tanta burocracia. A dificuldade para o deslocamento do 
microempresário do interior do nosso estado para vir resolver problemas 
aqui na Junta Comercial e outras repartições públicas é muito grande. 
Então, com a desburocratização, vai funcionar um sistema interligado com 
todas as esferas de fiscalização do governo federal, estadual e municipal, 
derrubando essa burocracia e facilitando a vida do microempresário e do 
cidadão, porque a partir do momento que crio alternativas de pequenas 
empresas nos municípios, estou facilitando a vida do cidadão que mora 
naquele município. Então, essa PEC 61 está pronta ser votada. Ela é de 
fundamental importância para nosso estado e para beneficiar os municípios. 
Deputado Chagas, um município para fazer uma emenda parlamentar tem 
uma dificuldade que você não tem ideia e com essa PEC vai facilitar demais, 
porque ela descentraliza. Os projetos de engenharia passam a ser projetos 
básicos. A outra PEC que estou colocando, a 57, dá oportunidade para que 
uma emenda individual de um parlamentar federal possa ser colocada no 
FPM dos municípios com até 50 mil habitantes. Imaginem a facilidade que 
vai trazer para esses pequenos municípios. Agora faço esse apelo à Casa, 
Senhor Presidente, que reúna a associação dos municípios do nosso estado 
e junto com Assembleia, junto com a Comissão de Indústria e Comércio 
façamos pressão à nossa bancada dos três Senadores para resolvermos 
essa questão, afinal de contas o líder do Governo Temer é Senador pelo 
nosso Estado. Temos ainda a Senadora Ângela e Senador Telmário, não é 
difícil reunirmos os três senadores de Roraima, de três partidos diferentes, 
de correntes diferentes em benefício do nosso estado. Eram esses dois 
pontos que vejo que estão na pauta do Senado para ser votado e que são de 
interesse principalmente dos pequenos estados brasileiros como é o Estado 
de Roraima. Obrigado!
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Bom dia a todos. Senhor 
Presidente, inicialmente, eu nem ia tocar neste assunto, mas o assunto que 
o Deputado Izaías Maia trouxe para o plenário enriqueceu hoje os nossos 
debates. Eu gostaria, Senhor Presidente, de fazer alguns comentários, até 
porque, quando eu pedi um aparte do Deputado George Melo, o tempo 
foi curto e acabou não podendo falar. Sobre toda essa questão da energia 
de nosso estado, o que realmente o nosso povo está cansado é de discurso 
demagogo, mentiroso que não leva a lugar nenhum. A nossa sociedade não 
aguenta mais isso. A classe política de nosso estado tem que saber que a 
gente precisa ter gestão, a gente precisa melhorar a qualidade das ações 
políticas para sair do campo do discurso e entrar no campo da efetividade. 
Isso é o que a nossa sociedade espera da nossa classe política. E eu queria 
começar falando sobre o nosso governo atual porque há dois anos, eu ocupo 
esta tribuna trazendo denúncias de má gestão. Seja na educação, saúde ou 
na segurança pública. Dois anos de desculpa sendo dito que a culpa é do 
governo passado.
 Ora, Deputado George Melo, se a gente fizer uma retrospectiva. 
O atual governo está no seu terceiro mandato. O Senhor Neudo Campos 
ocupou dois mandatos e agora a esposa dele. Este Governo que está no 
terceiro mandato enquanto ele aponta o dedo para o passado, colocando 
a culpa nos governos passados, ele também se culpa e assume a 
responsabilidade de tudo o que está acontecendo atualmente em nosso 
estado. E quando se compara este governo com o governo da Teresa, 
nossa prefeita, veremos que a Teresa está no seu quinto mandato e a cada 
mandato de Teresa é melhor. Ela procura se dedicar e não dar desculpas, 
ela não quer saber quem foi o prefeito anterior. Ela quer saber que ela 
se comprometeu com a sociedade em fazer a melhor gestão e ela faz. É 
por isso que a sociedade reconheceu e elegeu Teresa com quase 80% de 
aprovação popular. Ela não fica no discurso demagogo e nem procurando 
culpados. Ela traz a solução.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado George Melo – 
Deputado, como é que alguém que tem um orçamento de três bilhões 
e 500 milhões de reais para uma população em Roraima de 515 mil 
habitantes e diz que não tem dinheiro? Qual é a desculpa que você tem 
que dar? O último recurso está sendo gasto com o custeio, está tendo 
mau gerenciamento. O problema é interno, não é o dinheiro que o estado 
tem. O estado tem muito dinheiro. Se você levantar isso percaptamente, 
você se assusta. Qualquer cidadão de Roraima tem que ganhar no 
mínimo seis mil reais. Vocês imaginem a riqueza que é distribuída 
em nosso estado. Se este governo quando entrou que não tinha dívida, 
tivesse pagado três milhões na turbina nova para Jatapu, ela já estaria 
instalada no Sul do Estado e o Sul do Estado não precisaria mais da 
energia de combustível. Vocês sabem quanto eles estão devendo para o 
Sistema Eletrobrás? 400 milhões! Este é o estereótipo do governo que 
nunca assume nada.
 O Deputado Izaías está falando aqui há mais de três meses 
sobre a energia e eu nunca vi a governadora dizer que iria fazer uma ação 
conjunta junto a Brasília para ajudar o estado de Roraima. Eu nunca vi uma 
atitude dessa natureza. Ela é a governadora, Deputado, ela que tem que 

com mais dois milhões de habitantes, Deputado Jorge Everton, e não pode 
ser assim, você tem que simplificar os convênios. Na época do Fernando 
Henrique, fui prefeito, os convênios eram simplificados, a burocracia era 
diferenciada para os municípios menores com um projeto criado pela 
Dona Ruth Cardoso. E o que acontece hoje? Esses juristas, portanto, não 
podem ser contestados pelos órgãos de fiscalização, porque foram juristas 
como Ivis Ganda, juristas de grande renome nacional, que orientaram os 
parlamentares a iniciar o processo de desburocratização do país, querem 
começar exatamente pelos municípios porque os brasileiros eles não 
moram na Nação, eles não moram no Estado, eles moram nos Municípios 
que formam a Nação e que compõem os estados brasileiros. Então, o 
processo, Deputado Brito, o senhor que é da Comissão da Indústria e 
Comércio, tem o papel importante, porque a partir da aprovação das duas 
PECs, vai beneficiar extremamente os municípios brasileiros com menos 
de 50 mil habitantes, aquecendo a economia, gerando emprego e criando 
oportunidades.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Brito Bezerra – 
Deputado Joaquim, Vossa Excelência sempre com assunto de grande 
importância na Tribuna desta Casa. Quero me colocar de antemão à 
disposição para que possamos debater esse assunto da desburocratização 
em nossa Comissão, avançar no sentido de encaminhar para Brasília, para o 
Relator da PEC, enfim, para que possamos balizar as necessidades do nosso 
estado. A desburocratização é necessária em todos os pontos, concordo com 
Vossa Excelência. A coisa pública já é lenta demais por conta de aspectos 
relevantes, de informações e de indicações políticas. A questão política já 
deixa a máquina pública lenta e a burocracia então, trava tudo. Quero dizer 
para Vossa Excelência, que são vários e vários assuntos a nível nacional que 
nós aqui no Estado de Roraima, como parlamentares estaduais, temos que 
estar sempre linkados em Brasília. Uma coisa que lembrou bem o Deputado 
Sampaio e esqueci de falar no meu aparte ao Deputado George, foi sobre 
a questão da energia, que estamos sempre recorrendo aos senadores e 
recorrendo a Brasília, porque a eletrificação é uma coisa 100% federal. O 
Linhão de Tucuruí é de responsabilidade do governo federal. Mas, quero 
lembrar também, que todos nós políticos desse estado temos que trabalhar 
com objetivo comum. Acredito piamente, que tem políticos nesse estado 
ou político que tem grande valia no Senado Federal e que tem interesse 
que o Linhão de Tucuruí nem chegue aqui, porque tem termoelétrica, 
e ele faz parte desse conjunto de frutos financeiros dessa energia que é 
produzida aqui em valor altíssimo. Será que isso é levado em consideração 
por esse grupo? Será que esse político realmente se esforça? Já que ele 
lucra milhares e até milhões anualmente porque tem termoelétrica. Eu 
quero aqui concordar com Vossa Excelência quando traz esses assuntos e 
quando colocamos todos eles às claras, quando fala da nossa Comissão, 
nossa ida a Brasília, dessa desburocratização, esses assuntos também são de 
extrema importância. Eu quero aqui colocar minha comissão à disposição, 
em especial, de vossa Excelência que é muito ligado ao setor produtivo 
desse estado. Quando falo no setor produtivo não é só primário, todo o 
setor produtivo, que está no primário, secundário que é a industrialização e 
no terciário, que é o comércio, porque todos eles são setores produtivos, e 
agora o serviço que foi inserido na nossa Comissão. Parabéns e obrigado.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Gabriel Picanço – 
Deputado Joaquim e Senhores Deputados. Deputado Joaquim, quero louvar 
o seu pronunciamento e me juntar a Vossa Excelência. Há vários anos 
escutei de uma pessoa muito vivida e humilde que “a burocracia é a porta 
de entrada da corrupção”. E em certos momentos a gente há de concordar. 
Quando um despacho num processo demora 30, 40, 60 dias é porque está 
esperando alguma coisa ou alguma proposta. Infelizmente, existe isso no 
funcionalismo público. Não vamos deixar tapar o sol com a peneira, porque 
todo mundo que é de maior sabe que existem algumas pessoas que não 
tratam o serviço público como ele deve ser tratado e envereda por esse lado. 
Infelizmente, isso acontece e às vezes um despacho indevido incrimina 
pessoas inocentes.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz continua - Peço que incluam 
os dois apartes no meu pronunciamento. Presidente, semana passada falei 
aqui no Plenário sobre a PEC do Deputado Federal Jhonatan de Jesus, que 
regula o problema do PIS e COFINS. Nós temos o projeto das áreas de livre 
de comércio das cidades-gêmeas que é Pacaraima, Bonfim e Boa Vista, 
mais especificamente, Pacaraima e Bonfim. Está tudo regulamentado, esse 
projeto é de fundamental importância para o desenvolvimento desses dois 
municípios. A PEC 61/15, que reduz a burocracia dos municípios, se for 
aprovada, Deputado Gabriel, a pequena empresa que for se estabelecer, por 
exemplo, no município do Bonfim ela não precisará vir à Junta Comercial. 
Ela vai ser regulamentada na Prefeitura do Município e a prefeitura 
informa a Junta Comercial. Para Vossas Excelências observarem que essa 
desburocratização vai facilitar muito a vida dos pequenos municípios, 
porque a maioria trabalha na clandestinidade porque não tem condições 
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relator da Reforma da Previdência sobre as necessidades que os estados 
têm. Essa reforma do jeito que está não atende os trabalhadores, não 
atende a nossa sociedade. Nós queremos retirar de Brasília essa discussão. 
E por isso volto a falar do pacto federativo. O papel das Assembleias 
Legislativas, Deputado Joaquim, é importante nesse processo. Nós temos 
que analisar por estado. Vamos analisar se é necessário em Roraima que a 
reforma seja feita desse jeito, afinal de contas nós temos uma Previdência 
sadia aqui, ainda não temos tantos aposentados. Poderemos criar critérios 
sim, preocupados com o futuro, mas que atenda atualmente a situação 
do estado. Então nós queremos e defendemos que essa reforma da 
Previdência seja retirada de Brasília e seja trazida para as Assembleias 
estaduais, para que a gente possa debater junto com vocês o verdadeiro 
interesse do trabalhador, o que realmente precisa ser feito e o que pode ser 
feito. Esse é um ponto que me leva hoje à noite a Brasília, pois teremos 
reunião com o Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. 
Nós teremos reunião com o Presidente do Senado, Eunício, e iremos 
conversar diretamente com o relator. São deputados de todos os estados 
representados, que querem esse papel, esse papel de discussão melhor 
da Previdência e que ela não seja aprovada da forma que ela está sendo 
imposta. E por fim, Senhor Presidente, dando uma satisfação ao nosso 
povo, para sociedade e aos colegas, nós fizemos muito com a CPI sistema 
prisional. Ela não está parada. Nós estamos na fase de análise documental. 
O governo demorou para enviar os documentos para a Casa, atrapalhou o 
nosso trabalho, mesmo assim nós nos debruçamos com a equipe técnica e 
parou por falta de um documento que foi solicitado à Receita federal, que 
é a evolução patrimonial do representante da empresa, que é necessário 
para que a gente possa concluir o nosso relatório. O jurídico da Casa já 
foi acionado e assim que nós tivermos esse relatório, nós iremos concluir 
e apresentar aqui para que o Plenário possa tomar a decisão e a nossa 
sociedade tome conhecimento da real situação do sistema prisional, era 
só e obrigado a todos.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo mais 
nenhum deputado inscrito para o Grande Expediente, passamos para a 
Ordem do Dia, com discussão e votação, em turno único, das seguintes 
proposições: 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; Projeto de 
Lei nº 014/17, que “altera o art. 3º da Lei nº 232, de 20 de setembro 
de 1999, que cria o Fundo de Desenvolvimento Industrial do Estado 
de Roraima – FDI e o Conselho Diretor do Fundo de Desenvolvimento 
Industrial do Estado de Roraima – CDI”, de autoria dos Deputados 
Masamy Eda e Brito Bezerra; Projeto de Resolução Legislativa nº 003/17, 
que “acrescenta o art. 9º - J à Resolução Legislativa nº 009/11 e cria o 
programa de apoio à pessoa com deficiência da Assembleia Legislativa 
do Estado de Roraima e dá outras providências”, de autoria da Mesa 
Diretora; Projeto de Resolução Legislativa nº 004/17, que “regulamenta a 
jornada de trabalho e o registro de frequência e institui o sistema de ponto 
eletrônico e de banco de horas dos servidores no âmbito da Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima e dá outras providências”, de autoria 
da Mesa Diretora; Projeto de Resolução Legislativa nº 005/17, que 
“altera a Resolução nº 039/03, que institui o Fundo Especial do Poder 
Legislativo – FUNESPLE, e a Resolução Legislativa nº 019/11, e dá 
outras providências”, de autoria da Mesa Diretora. Proposta de Moção 
de Aplauso nº 002/17 à Guarda Municipal de Boa Vista pela passagem 
do aniversário de seus 27 anos de criação, na data de 8 de março, de 
autoria da deputada Lenir Rodrigues. Em primeiro turno: Projeto de 
Resolução Legislativa nº 001/17, que “altera dispositivos da Resolução 
nº 011, de 30 de junho de 1992, ampliando e modificando a configuração 
das Comissões Permanentes, de autoria da Mesa Diretora; e Projeto de 
Resolução Legislativa nº 002/17, que “altera o disposto no § 2º do art. 34 
do Regimento Interno deste Poder e dá outras providências”, de autoria da 
Mesa Diretora.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Projeto de Lei nº 010/17, bem como do Parecer da Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda- Lido o Projeto de 
Lei nº 010/17 e o parecer da Comissão.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o Projeto 
de Lei nº 010/17.
 Solicito aos senhores deputados que se encontram na Casa, que 
se façam presentes em plenário para que possamos apreciar as matérias 
constantes na Ordem do Dia.
 Coloco em votação a matéria. A votação será nominal/eletrônica. 
Votando “sim”, os senhores deputados aprovam a matéria e, votando “não”, 
rejeitam-na.
 Solicito a abertura do painel eletrônico para a votação.
 Dou por aprovado por 13 votos favoráveis, nenhum contra e 

puxar o carro. Agora não adianta ficar com desculpas não, ela tem que dizer 
onde é a dor e nos leve juntos, porque antes de ser situação ou oposição, 
nós somos Roraima e esse Governo não consegue enxergar isso. Eles só 
conseguem enxergar os 30%. Eles só conseguem enxergar o orçamento de 
três bilhões e quinhentos milhões de reais. Isso é uma loucura. As pessoas 
estão passando fome num Estado desses. É uma loucura. Isso é uma coisa 
ensandecida. É uma coisa que só vista no império romano com as castas 
vivendo no apogeu e o resto da população vivendo na miséria. Assim está 
vivendo Roraima. Eles aprenderam a governo com Roma a governar. Eles 
estão se achando os Césares, a família Campos e agregados são os Césares e 
nós somos os plebeus. Essa é a radiografia que eu enxergo hoje de Roraima, 
infelizmente.
 O Senhor Deputado Jorge Everton continua - Então a gente 
precisa concentrar em gestão, em solução. Está na hora de reunir toda a 
classe política e voltar até Brasília para visitar o Presidente da República. 
O Presidente assumiu em meio de um turbilhão, mas está fazendo as 
reformas que o País necessita e ele precisa novamente ser lembrado 
que nós estivemos com ele. Nós temos o Senador Romero Jucá que, 
diga-se de passagem, se não fosse o Senador Romero Jucá, esse Estado 
já tinha parado. O Senador Romero Jucá, ele consegue trazer recurso 
que faz com que os municípios trabalhem. A quebra do pacto federativo, 
deputado Marcelo, ela é verdadeira. O deputado Joaquim falou muito 
bem, as pessoas moram nas cidades, não é na união que moram. A 
união é algo virtual. Nós precisamos recuperar o pacto federativo. Nós 
precisamos que os recursos sejam distribuídos de forma igualitária, de 
forma justa para as cidades trabalharem, para as cidades desenvolverem. 
O que não pode é o prefeito ficar sem poder fazer nada, porque não tem 
nem arrecadação para trabalhar. Aí fica dependo da vontade política de 
Brasília e muitas das vezes nós somos esquecidos. Ainda bem que nós 
temos o Senador Romero Jucá, que não deixa a união esquecer Roraima, 
que traz recurso para o desenvolvimento do Estado, que faz o que é 
necessário para que a gente tenha condição de viver, de melhorar a vida 
das pessoas.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Marcelo Cabral - 
Ouvindo o seu Pronunciamento quero parabenizar Vossa Excelência 
por estar hoje terça-feira nessa Tribuna. O que me chamou atenção no 
seu discurso foi uma comparação de gestão. Eu parei para pensar agora 
aqui no que uma gestão faz diferença num Estado ou num Município, 
Deputado. Nós temos uma prefeita por cinco vezes eleita pela vontade 
do povo. Você lembrou bem que a cada mandato ela vem sempre 
superando e trazendo a melhoria para o povo de Boa Vista. Nós temos 
um governo com uma década, com dez anos de mandato e hoje sempre 
culpando as gestões passadas. Eu me lembro que quando a Tereza 
assumiu a prefeitura, ela nunca falou sobre o seu antecessor, ela sentou 
na cadeira, assumiu e não deu um único discurso, uma única fala a 
respeito da gestão passada. Ela pegou a prefeitura e organizou fazendo os 
investimentos corretos, onde chegariam à sociedade boa-vistense. É isso 
que esse governo deveria fazer, deputado, como Vossa Excelência tem 
cobrado há 2 anos dela. Eu tenho acompanhado Vossa Excelência nessa 
Tribuna, tem cobrado, tem falado desse descaso e nada acontece. Já se 
passou 50% do seu mandato, do meu e do da governadora, e não vemos 
nenhuma ação voltada para o povo roraimense. A sociedade roraimense 
precisa de investimento e de apoio. Eu quero aqui parabenizar Vossa 
Excelência mais uma vez pelo seu discurso, pela sua comparação de 
uma gestão séria, como a da prefeita de Boa Vista. Parabenizar também 
um Senador sério que traz recurso e ajuda esse Estado, não ajuda só 
Boa Vista não, ajuda as 14 prefeituras do interior e todos que procuram 
por ele. Eu quero aqui dizer a Vossa Excelência que vamos estar juntos, 
vamos acompanhar onde será gasto cada centavo desse governo, que 
não está indo para a saúde, nem para a educação, nem para a agricultura 
e nem para as estradas. Nós aprovamos uma PEC aqui para a Saúde 
aumentando mais de 140 milhões de reais para ajudar e melhorar a 
saúde e Vossa Excelência tem cobrado isso. Eu quero aqui agradecer o 
aparte e dizer a Vossa Excelência que você está fazendo o papel de um 
deputado sério, correto, que acompanha e cobra um governo que até 
hoje não fez nada e que já está na metade do seu mandato e tenho certeza 
que daqui um ano, vai estar do mesmo jeito, não fazendo nada. Muito 
Obrigado e bom dia a todos.
 O Senhor Deputado Jorge Everton continua – Obrigado, 
Deputado Marcelo. Para finalizar, eu gostaria de falar sobre sexta-feira. 
Na sexta-feira, tivemos uma Audiência Pública aqui para tratar sobre a 
Reforma da Previdência. A Reforma da Previdência tem incomodado toda 
a classe de trabalhadores do Brasil e é necessária a união. Nós gostaríamos 
que este plenário tivesse repleto na sexta-feira, infelizmente não estava, 
mas os que vieram ouviram debates interessantes. Eu sou membro da 
UNALE e faço parte da comissão que está tratando diretamente com o 
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SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 2437/2017-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 Nomear RONAILDO DANTAS SOARES, CPF: 

510.106.152-20, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete 
de Assessor Parlamentar FS-7, integrante do Quadro de Pessoal, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 de 03 de março 
de 2009, e sua alteração constante na Resolução 002/16 de 18 de maio de 
2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 abril de 2017.
Palácio Antônio Martins, 17 de abril de 2017.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2438/2017-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 Exonerar ALIZANDRO PINTO DAMASCENO, 

matrícula 16260, CPF:843.921.342-53, do Cargo Comissionado de 
Assessor Parlamentar Administrativo III CAA-6 , integrante do Quadro 
de Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe 
a Resolução nº 009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da 
ALE nº 1150 de 26.07.2011 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 2017.
Palácio Antônio Martins,17 de abril de 2017.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2439/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO 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 Nomear ALIZANDRO PINTO DAMASCENO, 

matrícula 16260, CPF:843.921.342-53, do Cargo Comissionado Assessor 
Parlamentar Administrativo II CAA-5, integrante do Quadro de Pessoal 
desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 
26.07.2011 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 2017.
Palácio Antônio Martins, 17 de abril de 2017.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2440/2017-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 Exonerar JOAQUIM COSTA FIGUEIREDO, 

matrícula 16270, CPF:786.911.762-53, do Cargo Comissionado de 
Assessor Parlamentar Administrativo III CAA-6 , integrante do Quadro 
de Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe 
a Resolução nº 009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da 
ALE nº 1150 de 26.07.2011 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Palácio Antônio Martins, 17 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

nenhuma abstenção, o Projeto de Lei nº 010/17.
 Suspendo a Sessão pelo tempo necessário para que a Comissão 
Especial Externa criada por resolução desta Casa possa analisar e emitir 
parecer à proposta de Moção de Aplauso nº 02/15 e para que a Comissão 
Especial Interna criada pela Resolução nº 011/17, possa analisar e emitir 
parecer aos Projetos de Resoluções Legislativas nº 04 e 05/17 e ao Projeto 
de Lei nº 014/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Dou por reaberta a 
Sessão.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à verificação 
de quórum para deliberação das matérias.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda - Senhor 
Presidente, não há quórum regimental para deliberação das matérias 
constantes na Ordem do Dia.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo quórum 
regimental, transfiro as demais matérias constantes na pauta da Ordem do 
Dia para a próxima Sessão.
 Passamos, agora, para o Expediente de Explicações Pessoais.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz - Senhor Presidente, quero 
aproveitar este momento para fazer um apelo aos colegas e para dizer que 
entrei com um projeto que regulamenta os concursos públicos no estado de 
Roraima, pois é inadmissível que o nosso estado pobre e pequeno esteja 
fazendo concurso em Brasília e em São Paulo. Então, amanhã deve estar 
na pauta, um projeto que regulamenta todos os concursos públicos aqui no 
estado de Roraima e nesse projeto, no artigo 20, diz que em todas as etapas, 
todos os concursos públicos da Justiça, Ministério Público, Governo do 
Estado e a Assembleia, deverão ser feitos no estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – O Projeto é muito 
importante, Deputado Joaquim, e desde já solicito aos setores da Casa para 
que providenciem para que esta matéria seja incluída na Ordem do Dia na 
Sessão plenária de amanhã, para que a gente possa avançar na discussão 
e, se possível, deliberar sobre ela ainda amanhã. Quero, também, informar 
aos senhores deputados que amanhã haverá uma reunião para tratar, 
juntamente com o PROCON, com representantes da UNIMED Boa Vista e 
os representantes da Federação das UNIMEDs da Amazônia – FAMA, para 
tratar de assuntos relacionados à nova portabilidade dos planos de saúde e 
ao cancelamento do plano de registro da UNIMED Boa Vista pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar. Essa reunião será realizada amanhã, às 9 
horas, no Plenarinho deste Poder. Todos estão convidados.
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira - Senhor Presidente, 
gostaria de registrar, diante dos últimos acontecimentos, dos fatos, que 
as entidades sindicais que formam a Frente Sindical Popular e de Lutas 
contra a PEC 287, gostaria de anunciar que as entidades estão convocando, 
convidando para amanhã, às oito horas, na Praça do Centro Cívico, para um 
ato que se soma a todos os demais atos que estão sendo realizados no Brasil, 
que é a Paralisação Nacional contra a PEC 287, popularmente intitulada 
“PEC da Morte”, porque se o projeto for aprovado como o Governo Federal 
quer, o brasileiro, homem e mulher, irá se aposentar com 65 anos e depois 
de 49 anos de contribuição. Isso é uma afronta aos direitos adquiridos, isso 
é uma afronta ao trabalhador brasileiro. Isso não respeita direitos advindos 
de tantas lutas. Então, nós registramos, fazemos o convite também. É uma 
paralisação pacífica no intuito de pressionar os nossos paramentares e a 
sociedade brasileira a se manifestarem contra esse absurdo que o governo 
do senhor Michel Temer quer fazer, que é aprovar a PEC 287. Se nós 
não nos unirmos agora, se nós não formos para a rua agora, poderemos 
chorar sobre o leite derramado depois, sem ter volta. A aposentadoria do 
trabalhador brasileiro está em risco. Então, essa paralisação tem o nosso 
apoio e tem o nosso posicionamento contrário contra essa tentativa de 
golpe ao trabalhador brasileiro que é a PEC 287. Então, as lideranças são 
diversos sindicatos que juntos formaram a Frente Sindical Popular e de 
Lutas. Amanhã, estarão em praça pública repudiando esse ato do Governo 
Federal. Obrigado.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Registro a presença do 
ex-deputado Ivo Som, bem como o Presidente do PSDC Roberto Lopes e o 
seu sempre companheiro Assis Lasmar.
  Não havendo mais nenhum deputado que queira fazer uso da 
palavra no Expediente de Explicações Pessoais e não havendo mais nada a 
tratar, o Senhor Presidente encerrou a Sessão convocando outra para o dia 
15, 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, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy 
Eda, Mecias de Jesus, Odilon Filho, Soldado Sampaio, Valdenir 
Ferreira e Zé Galeto.
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RESOLUÇÃO Nº 2445/2017-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 Exonerar MARILIA ISABELA LIRA ALENCAR, 

matrícula 18973, CPF:014.267.764-70, do Cargo Comissionado de 
Assessor da Mesa Diretora III CM-5 , integrante do Quadro de Pessoal 
desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 
26.07.2011 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Palácio Antônio Martins, 17 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2446/2017-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 Nomear MARILIA ISABELA LIRA ALENCAR, 

matrícula 18973, CPF:014.267.764-70, para exercer o Cargo Comissionado 
em Gabinete de Assessor Parlamentar FS-3, integrante do Quadro de Pessoal, 
em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 de 03 de março de 
2009, e sua alteração constante na Resolução 002/16 de 18 de maio de 2016, 
publicada no Diário da ALE nº 2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 abril de 
2017.

Palácio Antônio Martins,17 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2447/2017-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 Exonerar SANDRA REGINA OLIVEIRA PASSOS 

DE BRAGANÇA FERRO, matrícula 18126, CPF:915.689.785-53, do 
Cargo Comissionado de Assessor da Mesa Diretora II CM-4 , integrante 
do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o 
que dispõe a Resolução nº 009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no 
Diário da ALE nº 1150 de 26.07.2011 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Palácio Antônio Martins,17 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2448/2017-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 Nomear SANDRA REGINA OLIVEIRA PASSOS 

DE BRAGANÇA FERRO, matrícula 18126, CPF:915.689.785-53, para 
exercer o Cargo Comissionado em Gabinete de Assessor Parlamentar FS-
7, integrante do Quadro de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a 
Resolução nº 008/09 de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na 
Resolução 002/16 de 18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 
2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 abril de 
2017.

Palácio Antônio Martins, 17 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2441/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO 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 Nomear JOAQUIM COSTA FIGUEIREDO, 

matrícula 16270, CPF:786.911.762-53, do Cargo Comissionado Assessor 
Parlamentar Administrativo Especial I CAA-1, integrante do Quadro de 
Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a 
Resolução nº 009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da 
ALE nº 1150 de 26.07.2011 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Palácio Antônio Martins, 17 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

 RESOLUÇÃO Nº 2442/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO 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 Exonerar ERIKA VALQUIRIA SILVA PEREIRA, 

matrícula 16525, CPF: 841.874.412-04, do Cargo Comissionado em 
Gabinete de Assessor Parlamentar FS-7, integrante do Quadro de Pessoal, 
em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 de 03 de março 
de 2009, e sua alteração constante na Resolução 002/16 de 18 de maio de 
2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 31 de março 
de 2017.

Palácio Antônio Martins,17 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
      Superintendente de Gestão de Pessoas  

        Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2443/2017-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 Nomear CLAUDINICE MARTINS DA SILVA, 

CPF 011.911.425-90, para exercer o Cargo Comissionado em 
Gabinete de Auxiliar Parlamentar FS-10, integrante do Quadro de 
Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 
de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 
002/16 de 18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 
de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 abril de 
2017.

Palácio Antônio Martins,17 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

 RESOLUÇÃO Nº 2444/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO 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 Exonerar ANTONIO CLAUDIO DE ALMEIDA, 

matrícula 19455, CPF: 234.440.023-00, do Cargo Comissionado em 
Gabinete de Auxiliar Parlamentar FS-10, integrante do Quadro de 
Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 
de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 
002/16 de 18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 
de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 31 de março 
de 2017.

Palácio Antônio Martins, 17 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
      Superintendente de Gestão de Pessoas 

        Matrícula: 17812
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 RESOLUÇÃO Nº 2453/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO 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 Exonerar RENATO FRANCISCO BARRETO 

GRANIERI, matrícula 19124, CPF: 352.595.948-60, do Cargo 
Comissionado em Gabinete de Assessor Parlamentar FS-7, integrante do 
Quadro de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 
de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 002/16 de 18 
de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Palácio Antônio Martins,17 de abril de 2017.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
      Superintendente de Gestão de Pessoas  

        Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2454/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO 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 Nomear RENATO FRANCISCO BARRETO 

GRANIERI, matrícula 19124, CPF: 352.595.948-60, do Cargo 
Comissionado Assessor da Mesa Diretora III CM-5, integrante do Quadro 
de Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a 
Resolução nº 009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da 
ALE nº 1150 de 26.07.2011 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Palácio Antônio Martins,17 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

 RESOLUÇÃO Nº 2455/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO 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 Exonerar MARNILDO SOUZA DE OLIVEIRA, 

matrícula 17501, CPF: 849.289.562-49, do Cargo Comissionado em 
Gabinete de Assessor Parlamentar FS-7, integrante do Quadro de Pessoal, 
em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 de 03 de março 
de 2009, e sua alteração constante na Resolução 002/16 de 18 de maio de 
2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Palácio Antônio Martins,17 de abril de 2017.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
      Superintendente de Gestão de Pessoas  

        Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2456/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO 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 Nomear MARNILDO SOUZA DE OLIVEIRA, matrícula 

17501, CPF: 849.289.562-49, do Cargo Comissionado Assessor da Mesa 
Diretora III CM-5, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 009/2011, de 22 de julho de 
2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 26.07.2011 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Palácio Antônio Martins, 17 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2449/2017-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 Exonerar WINGLIO STUART REGO, matrícula 

16697, CPF:967.276.914-87, do Cargo Comissionado de Assessor da 
Mesa Diretora III CM-5 , integrante do Quadro de Pessoal desta Casa 
Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 009/2011, 
de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 26.07.2011 
e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Palácio Antônio Martins,17 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2450/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO 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 Nomear WINGLIO STUART REGO, matrícula 

16697, CPF:967.276.914-87, do Cargo Comissionado de Assessor da Mesa 
Diretora I CM-3, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, 
em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 009/2011, de 22 de 
julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 26.07.2011 e suas 
alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Palácio Antônio Martins, 17 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

 RESOLUÇÃO Nº 2451/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO 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 Exonerar ELISANGELA MAGALHAES LIRA, 

matrícula 17915, CPF:943.368.302-15, do Cargo Comissionado em 
Gabinete de Auxiliar Parlamentar FS-10, integrante do Quadro de 
Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 
de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 
002/16 de 18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 
de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Palácio Antônio Martins,17 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
      Superintendente de Gestão de Pessoas  

        Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2452/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO 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 Nomear ELISANGELA MAGALHAES LIRA, 

matrícula 17915, CPF:943.368.302-15, do Cargo Comissionado Assessor 
da Mesa Diretora III CM-5, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa 
Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 009/2011, 
de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 26.07.2011 
e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Palácio Antônio Martins, 17 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
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RESOLUÇÃO Nº 2457/2017-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 Nomear DIOUSE ALESSANDRA COSTA, CPF: 

734.788.652-04, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete 
de Assessor Parlamentar FS-7, integrante do Quadro de Pessoal, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 de 03 de março 
de 2009, e sua alteração constante na Resolução 002/16 de 18 de maio de 
2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 abril de 
2017.

Palácio Antônio Martins,17 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

 RESOLUÇÃO Nº 2458/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO 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 Exonerar AERICA GONDIM RIBEIRO, matrícula 

18323, CPF: 031.289.559-44, do Cargo Comissionado em Gabinete 
de Auxiliar Parlamentar FS-10, integrante do Quadro de Pessoal, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 de 03 de março 
de 2009, e sua alteração constante na Resolução 002/16 de 18 de maio de 
2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 31 de março 
de 2017.

Palácio Antônio Martins,17 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
      Superintendente de Gestão de Pessoas  

        Matrícula: 17812

 RESOLUÇÃO Nº 2459/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO 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 Exonerar EDUARDA SOARES DOS REIS, 

matrícula 17684, CPF: 002.809.882-06, do Cargo Comissionado 
em Gabinete de Auxiliar Parlamentar FS-10, integrante do Quadro de 
Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 
de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 
002/16 de 18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 
de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 31 de março 
de 2017.

Palácio Antônio Martins, 17 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
      Superintendente de Gestão de Pessoas  

        Matrícula: 17812

 RESOLUÇÃO Nº 2460/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO 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 Exonerar CRISTINA PEREIRA DA SILVA, 

matrícula 18128, CPF: 381.968.912-53, do Cargo Comissionado em 
Gabinete de Auxiliar Parlamentar FS-10, integrante do Quadro de Pessoal, 
em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 de 03 de março 
de 2009, e sua alteração constante na Resolução 002/16 de 18 de maio de 
2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 31 de março 
de 2017.

Palácio Antônio Martins,17 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
      Superintendente de Gestão de Pessoas  

        Matrícula: 17812

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.


