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SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA

ATA DA 2577 SESSÃO, EM 15 DE MARÇO DE 2017.
53º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

= ORDINÁRIA=
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS

(Em exercício)
 Às nove horas do dia quinze de março de dois mil e 

dezessete, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda 
milésima quingentésima septuagésima sétima Sessão Ordinária do 
quinquagésimo terceiro período Legislativo da sétima Legislatura da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a Sessão.

 Solicito o Senhor Segundo-Secretário, Deputado Marcelo 
Cabral, que proceda à leitura da Ata da Sessão anterior.

 O Senhor Segundo-Secretário Marcelo Cabral - Lida a Ata.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em discussão 

a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados 
que queira discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica: os 
Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão.

 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 

do Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Senhor 

Presidente, o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDOS DO DEPUTADOS:
 Projeto de Lei s/nº, de 14/03/17, do Deputado Gabriel 

Picanço, que “altera dispositivos da Lei Estadual nº 538, de 30 de março 
de 2006, e dá outras providências”.

 Projeto de Emenda à Constituição s/nº, de 20/02/17, do 
Deputado Jânio Xingú, que “acrescenta os parágrafos 3º e 4º ao artigo 
181 da Constituição do Estado de Roraima, que dispõe sobre o Sistema 
Penitenciário”.

 Projeto de Decreto Legislativo s/nº, de 14/03/17, do 
Deputado Flamarion Portela, que “concede a Comenda Orgulho de 
Roraima ao Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva e dá 
outras providências”.

 Projeto de Decreto Legislativo s/nº, de 14/03/17, do Deputado 
Mecias de Jesus, que “concede a Comenda Orgulho de Roraima e 
Medalha do Mérito Legislativo ao Senhor Marco Jorge de Lima e dá 
outras providências”.

 Indicação s/nº, de 13/03/17, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para manutenção da rede de 
esgoto da Rua Antônio Pinheiro Galvão, bairro Buritis, Zona Oeste 
desta Capital.

 Indicação s/nº, de 13/03/17, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para providências em relação 
à situação de abandono da Escola Estadual Diomedes Souto Maior, 
localizada no Centro desta Capital.

 Indicação s/nº, de 13/03/17, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para providências em relação 
à situação de abandono da Casa da Cultura Madre Leotávia Zoller, 
localizada na Av. Jaime Brasil, no Centro desta Capital.

 Indicação s/nº, de 13/03/17, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para realização de estudo de 
viabilidade acerca da possibilidade de reativação da Fábrica de Gelo de 
Roraima.

 Indicação s/nº, de 14/03/17, da Deputada Lenir Rodrigues, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma da ponte de 10 
metros no Projeto de Assentamento Tatajuba, Vicinal 05, KM 15, 
localizado no Município de Cantá-RR.

 Indicação s/nº, de 14/03/17, da Deputada Lenir Rodrigues, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma da ponte de 10 
metros no Projeto de Assentamento Nova Amazônia, Vicinal 04, 
próximo ao desvio Boa Vista Rural.

 Indicação s/nº, de 14/03/17, da Deputada Lenir Rodrigues, 
encaminhando ao Governo do Estado, para instalação de saneamento 
básico pela CAER, na Vila Caxias – Cantá-RR.

 Indicação s/nº, de 14/03/17, da Deputada Lenir Rodrigues, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma de uma ponte de 05 
metros, na Vicinal 7A, no Projeto de Assentamento Tatajuba, localizado 
no Município de Cantá-RR.
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rede do sistema integrada nacional, a exemplo do estado. Para cobrar 
inclusão de Roraima no plano, a bancada de Brasília vai ter um encontro 
com o Presidente Michel Temer do PMDB na próxima quinta-feira, 
às 10 horas. Só que era para ter se reunido há muito tempo, agora já 
está praticamente decidido. Vai ser difícil. Resultado: ficamos de fora 
e agora que os Senadores e Deputados Federais estão correndo atrás 
do leite derramado, e vai acontecer a mesma coisa, muita conversa... 
deixa que eu abraço a causa e, no final de tudo, continua tudo do mesmo 
jeito. Um real, um metro de eletrificação de energia, nós precisando, 
todo mundo sabe, não só os senadores federais, o governo federal. O 
Presidente Michel Temer já prometeu uma vez e nos enganou, já vai 
para sete meses. Disse que ia resolver e desengavetar o projeto e não 
desengavetou coisa nenhuma. A empresa que iria fazer a obra pediu para 
sair e pediu 500 milhões de indenização. Quer dizer, é um balaio de gato 
e ninguém sabe onde está a verdade. O que sabemos é que todo Estado 
de Roraima sofre com os apagões e diariamente falo aqui, no rádio e 
televisão para ter minha consciência tranquila que minha parte estou 
fazendo.

 Eu respeito todos os 23 parlamentares, tanto da Mesa, pelo 
Presidente da Casa Jalser Renier licenciado, estamos unidos pelo bem do 
povo, gostaria de dizer que fui surpreendido aqui, e gostaria de mandar 
uma alô para meus amigos da Folha de Boa Vista, meu querido Getúlio 
Cruz, porque ninguém conversou comigo e nem falou nada comigo 
e sai no jornal que o Deputado Izaías Maia volta para o G14. Quero 
dizer o seguinte, com todo respeito: eu não conversei com ninguém. O 
documento que assinei ontem foi relacionado às Comissões, foi essa 
informação que recebi. Eu só destaco que eu não faço parte de grupo 
político nenhum, na hora de votar, eu voto contra o governo, a favor 
do governo, voto a favor do joão, paulo, pedro, o meu grupo político é 
Deus e o povo, disse e repito, eu não vou estar brincando com minha 
palavra, de ir para televisão dizer uma coisa e chega aqui dizer outra. 
Quero dizer, com todo respeito, primeiro aos amigos da Folha de Boa 
Vista, minha querida Cineida Correia que botou aqui, inclusive, meu 
nome dizendo que estaria voltando. Na hora que eu decidir vou para o 
14, 15, vou para 08, vou para o governo, vou para qualquer lugar, mas 
vou na hora que eu quiser, na hora que achar certo, então, as pessoas 
ficam divulgando o que é mentira. Minha querida Cyneida, com todo 
respeito, pode chegar comigo, digo a verdade, dou os detalhes, mas até 
o momento não faço parte de grupo nenhum, que isso fique registrado 
na Casa e em tudo que é lugar, porque na hora que chega um projeto 
do governo que é para ajudar o povo eu voto a favor, é para acabar 
com o povo, voto contra. A governadora sabe disso, todo mundo sabe 
disso, e o meu trabalho é esse, estou para ajudar, já tem exemplo aqui, 
como meu querido Mecias, Sampaio, Brito, e diz: Deputado, dá uma 
força e eu pergunto, é para o bem do povo, para o bem do estado, então 
pode contar com meu voto, mas não para colocar coisa na minha mão, 
na minha boca sem eu estar falando. Não sou melhor de que ninguém, 
estou aprendendo a política, mas uma coisa tenho, a palavra. Muito 
obrigado.

 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Senhor Presidente, 
Senhores Deputados, imprensa, amigos que nos prestigiam.

 Senhor Presidente, uso a Tribuna para trazer à tona a 
necessidade e urgência que temos de trabalhar para que a gente possa 
terminar ou concluir o zoneamento econômico e ecológico. Estou 
aqui nessa Casa há seis anos, e há seis anos que o zoneamento está 
sendo trabalhado e não chega a sua conclusão. Quem perde com isso 
é o Estado, o setor produtivo para ele ter legalidade jurídica através 
de seus financiamentos com as instituições financeiras, ele precisa 
que o zoneamento seja concluído. Exemplo, uma empresa, com um 
determinado empresário vai fazer um financiamento, o banco para 
financiar que o zoneamento econômico-ecológico, porque se der uma 
catástrofe com muita chuva ou muito verão o banco está garantido com 
o seguro-safra, e sem o zoneamento, isso é impossível, Deputado Brito. 
A Senadora Ângela Portela aprovou no Senado Federal uma emenda 
que diz o seguinte: o Estado de Roraima quando tiver o seu zoneamento 
econômico-ecológico concluído, os produtores, donos de terra eles 
podem usar até 50% do seu território. Então, acredito que todos, muitos 
empresários, fazendeiros, aquelas pessoas que vivem da agricultura e 
pecuária precisam desse zoneamento seja concluído. Minha sugestão 
é que o Presidente da Assembleia Legislativa crie uma Comissão para 
que a gente possa ter voz lá dentro do zoneamento e até contatar com 
empresas com experiência e que já fizeram, como Rondônia, Acre, 
Amapá e Amazonas, isso é aplausível, fazer esses contato e trazer para 
dentro da Assembleia Legislativa e levar para governadora do estado 
essas propostas. O importante é que o zoneamento saia. Então, gostaria 
de pedir aos colegas Deputados para nos unirmos e criarmos uma 

 Indicação s/nº, de 14/03/17, da Deputada Lenir Rodrigues, 
encaminhando ao Governo do Estado, para aquisição de um 
transformador 35 KVA e fornecimento de rede elétrica pela CER para a 
Vila Caxias – Cantá-RR.

 Indicação s/nº, de 14/03/17, da Deputada Lenir Rodrigues, 
encaminhando ao Governo do Estado, para fornecimento de um motor-
gerador para a Comunidade Indígena Sabiá – Município de Pacaraima-
RR.

 Indicação s/n,º de 14/03/17, da Deputada Lenir Rodrigues, 
encaminhando ao Governo do Estado, para construção de rede elétrica 
pela CER na região do Pau Roxo – Alto Alegre-RR.

 Indicação s/nº, de 14/03/17, da Deputada Lenir Rodrigues, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de 8 KM de 
estrada no picadão da Vicinal 9A, Município de Caracaraí-RR.

 Indicação s/nº, de 14/03/17, da Deputada Lenir Rodrigues, 
encaminhando ao Governo do Estado, para que determine aos órgãos 
competentes, especialmente à Secretaria de Saúde do Estado de 
Roraima, a providenciar um ônibus de saúde itinerante, inclusive com 
vacinas para as vicinais 09, 11 e adjacentes, no Projeto de Assentamento 
Caxias, Município de Caracaraí.

 Indicação s/nº, de 14/03/17, da Deputada Lenir Rodrigues, 
encaminhando ao Governo do Estado, para construção de uma ponte de 
6m, em frente ao sítio do Senhor Raimundo, Vicinal 7, no Projeto de 
Assentamento Tatajuba, localizado no Município de Cantá-RR.

 Indicação s/nº, de 14/03/17, da Deputada Lenir Rodrigues, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma da ponte de 06 
metros, 1.500 metros após a entrada da Vicinal 7A, no Projeto de 
Assentamento Tatajuba, localizado no Município de Cantá-RR.

 Indicação s/nº, de 13/03/17, do Deputado Zé Galeto, 
encaminhando ao Governo do Estado, para manutenção na BR 210, 
trecho: Vila Entre Rios até a Hidrelétrica do Jatapu, localizada no 
Município de Caroebe-RR.

 Memorando nº 033, de 13/03/17, do Deputado Francisco 
Mozart, justificando sua ausência na Sessão Plenária do dia 07 de março 
do corrente ano.

 Memorando nº 034, de 14/03/17, do Deputado Francisco 
Mozart, justificando sua ausência na Sessão Plenária do dia 09 de março 
do corrente ano.

 Indicação nº 079/17, do Deputado Marcelo Cabral, ao 
Governo do Estado, solicitando a contratação de pessoal para realização 
de serviços gerais na Escola Estadual Tereza Teodoro de Oliveira, 
localizada no Município de Caroebe.

 Indicação nº 080/17, do Deputado Marcelo Cabral, ao 
Governo do Estado, solicitando combustível para atender aos alunos da 
Escola Estadual Tereza Teodoro de Oliveira, localizada no Município de 
Caroebe.

 Indicação nº 081/17, do Deputado Marcelo Cabral, 
solicitando ao Governo do Estado a contratação de professores para a 
Escola Estadual Tereza Teodoro de Oliveira, localizada no Município de 
Caroebe.

 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, 
Senhores Deputados, povo aqui presente, bom dia.

 Há uma matéria no jornal Folha de Boa Vista que, ao mesmo 
tempo que me deixa feliz, me deixa preocupado, porque nós poderemos 
ser enganados outra vez, reclamando, denunciando, diariamente na 
Tribuna da Assembleia, no rádio e televisão na capital e interior. Nós 
informamos ontem que o Estado de Roraima, com relação eletrificação 
de energia, não tinha direito a nenhum real, porque o Governo Michel 
Temer não liberou nada, e baseado no que eu disse, matéria na folha de 
Boa Vista do dia 14 de março, que diz assim: Bancada Federal anuncia 
reunião com Temer sobre o Linhão de Tucuruí - os parlamentares do 
Brasil já estavam lutando há muito tempo para ganhar um dinheirinho 
do governo federal para eletrificação que liberou 13 bilhões 
aproximadamente. Não sei se os nossos Deputados Federais estavam 
sabendo desse dinheiro: 48 bilhões, 13 bilhões só para energia e estamos 
precisando porque a escuridão está chegando. A matéria diz assim: 
Roraima ficou de fora do plano de investimento do governo federal que 
prevê a licitação de 35 novos lotes de linhas de transmissão de energia 
elétrica com investimento de 12 bilhões e 800 milhões. O objetivo do 
programa é interligações das regiões que hoje não estão assistidas pela 
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governadora. Porque não tem nada que funcione nesse governo. A saúde 
não funciona, o transporte não funciona, a educação não funciona, as 
estradas estão se acabando. Então, eu não me surpreendo de não estar 
funcionando agora essa questão que é o Zoneamento. O Zoneamento é 
uma falta de vergonha mesmo, porque é o material principal para que o 
produtor possa ir ao banco pegar dinheiro e fazer a sua produção, Vossa 
excelência tem razão. Sem o Zoneamento o banco não tem garantias. O 
começo de tudo é o zoneamento. Onde a gente vai, o setor produtivo nos 
cobra, as pessoas que têm interesse em pecuária, agricultura nos cobram 
o zoneamento, Há meses eu fiz um pronunciamento e logo iria fazer 
outro pedindo que demitissem essas pessoas que não estão fazendo nada 
e contratar outras. As pessoas que vivem em Roraima produzindo estão 
cansadas porque até hoje o zoneamento não foi adiante. E quero lhe 
parabenizar, deputado Gabriel, a sua explanação é coerente, espero que 
com debate a gente possa exercer a democracia com maior amplitude 
neste poder. Muito obrigado.

 O Senhor Deputado Gabriel Picanço continua - Obrigado, 
Deputado George, peço também à taquigrafia que insira o aparte do 
deputado George ao meu pronunciamento.

 Mas, deputado George, deixa eu lhe falar por que o governo 
da governadora Suely não fluiu tanto. Primeiro, tem que consertar o 
estrago que fizeram no governo passado para depois trabalhar. Olha 
o Zoneamento, pagou um milhão e oitocentos mil reais no governo 
passado e não funcionou. Então esse dinheiro foi perdido, tem que criar 
novas comissões e fazer. Quando o governo passado disse que fez 22 mil 
metros de pontes, se o estado tem 22.400 metros as pontes todos caídas, 
quando a governadora Suely assumiu. Só se ele fez ponte para o céu, 
porque aqui nas estradas não foi não. A energia, quando contrataram 
empresas de Rondônia para fornecer energia, no São João da Baliza e 
Amajari não pagaram, foi 10, 11 milhões que ficaram devendo. Então, 
eu concordo com vossa excelência quando diz que nada funciona. 
Primeiro tem que consertar o que está empacado para depois trabalhar 
no futuro para endireitar o estado.

 Com a palavra o Deputado Joaquim Ruiz.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Joaquim Ruiz  - 

Deputado Gabriel, Vossa Excelência aborda esse tema que é maior 
relevância para o nosso Estado. No governo passado, esse projeto não 
andou, é verdade. Muita discussão, muita propaganda e não andou. 
Mas já se passaram 02 anos e 03 meses com o atual governo, não 
quero olhar para o passado, quero me reportar ao presente em cima 
do pronunciamento de Vossa Excelência e naquilo que disse o líder do 
governo. Deputado, eu sem ser político, acima de tudo eu sou técnico. 
Já fui gestor, três vezes prefeito, vice-prefeito de Boa Vista. Já exerci 
vários cargos como gestor público, seja no INCRA, CODESAIMA, 
prefeitura de Boa Vista, mas o que existe agora e nós temos que colocar 
isso e ter coragem como Vossa Excelência está tendo, é que existe um 
ego de poder dentro do governo que faz com que isso não ande. Cada 
um envolvido nesse projeto do zoneamento do nosso estado, tem o ego 
maior que o do outro. A culpa não é dos técnicos que estão coordenado 
- viu, Deputado Brito - porque eu conheço pelo menos dois dos técnicos 
que têm o preparo na área. São os melhores técnicos escolhidos pelo 
governo do estado. O que precisa, deputado Brito, e aí é um depoimento 
técnico e não como parlamentar, é que a governadora puxe a coordenação 
que nós criamos aqui a pedido do governo para que essa equipe técnica 
seja coordenada pelo gabinete civil, e aí saem os egos dos lugares e faz 
com que avance o zoneamento econômico do nosso estado. A minha 
sugestão dentro do seu pronunciamento é para que essa coordenação 
passe a ser vinculada diretamente ao gabinete civil, aí a coisa vai andar 
e vai acontecer.

 O Senhor Deputado Gabriel Picanço continua. - Peço à 
taquigrafia que insira o aparte do deputado Joaquim ao meu.

 Deputado Brito, peço a Vossa Excelência que a gente 
vá conversar com a governadora para que ela possa chamar a 
responsabilidade para Casa Civil para ver se as coisas andam e saiam do 
lugar.

 Obrigado e bom dia.
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, 

senhora e senhores e deputados, senhoras e senhores, imprensa presentes 
nessa manhã. Quero cumprimentar aqui a doutora Cláudia que estará 
aqui acompanhando a votação de um projeto importante.

 Nessa manhã de hoje, antes de eu começar o meu debate, 
quero fazer um contraponto no que foi dito há pouco.

 Essa questão do zoneamento, ela foi totalmente prejudicada 
no mandato passado, porque existiu um clima de vaidade e o ex-
governador Anchieta se esforçou para que fosse aprovado o zoneamento, 
e não conseguiu. Tinha uma oposição muito forte, muito competente, 

comissão e pedir apoio ao Presidente, e se for preciso viajar para esses 
estados vizinhos que leve duas, três pessoas da Assembleia com o poder 
de decisão para trazer para o Estado de Roraima o resultado de um bom 
trabalho para que a gente possa implantar.

 Aparte concedido ao Senhor Deputado Brito Bezerra – 
Deputado Gabriel Picanço, louvo o pronunciamento de Vossa Excelência 
e entendo, perfeitamente, que é essencial para o desenvolvimento 
do nosso estado, sobretudo o grande gargalo que é o setor produtivo 
apreciação do zoneamento econômico-ecológico aqui por esta Casa, 
mas antes ele precisa ser processado pelo governo do estado. É uma luta 
de anos, quando a Senadora Ângela Portela, brilhantemente, aprovou no 
código florestal grandes avanços para o setor produtivo na Amazônia 
brasileira. Nós que temos mais de 70% do nosso território demarcado, 
ou seja, como área de preservação ambiental, como área de proteção 
ambiental, como áreas indígenas, enfim, que não são passíveis de 
produção, tivéssemos o gozo de 50% do solo para produção, quando nas 
demais regiões do país é apenas 20%.

 Eu e Vossa Excelência e outros deputados, me lembro muito 
bem dos deputados Mecias de Jesus, Marcelo, Aurelina acompanhamos 
audiências públicas no sentido de viabilizar esse processo. O 
Zoneamento Econômico-Ecológico, no governo passado, terminou o 
governo e não conseguimos avançar, não conseguimos concluir, não foi 
sequer enviado para que o conselho nacional do meio ambiente para 
que fosse deliberado. Aqui na Assembleia não entrou nenhum projeto, 
enfim, ficou totalmente inviabilizado. Nós que ganhamos a campanha, 
que fomos vitoriosos, a governadora Suely Campos, o ex-governador 
Neudo, eu como candidato e é um compromisso de todos os deputados 
viabilizar o zoneamento e foi sim um compromisso nosso de campanha. 
Quero concordar com Vossa excelência, são dois anos e alguns meses 
e o zoneamento econômico ecológico continua parado e nós aqui dessa 
Casa fomos demandados que o zoneamento só andaria se nós criássemos 
cargos para acomodar pessoas técnicas para que fosse dado o andamento 
do processo do zoneamento. De pronto essa casa aprovou esses cargos e 
não vejo avanço nesse processo.

 Tenho conversado com a governadora e tenho dito da 
necessidade urgente do povo desse setor. Hoje cedo, eu estava na 
ADERR e falei que é um dos grandes gargalos onde Vossa Excelência 
é membro da Comissão de Agricultura. Não sei se preside, não espere 
por comissão especial criada por esta Casa. O senhor, como deputado 
estadual ligado ao setor produtivo da comissão de agricultura, tem 
legitimidade para isso. Vá para SEPLAN, com a governadora, conte com 
o meu apoio e com os demais deputados, em especial com toda classe 
produtiva. Temos que tirar do papel o zoneamento econômico-ecológico, 
fazer avanças, manda para esta casa e aqui de pronto, aprovarmos esse 
zoneamento. Eu já vi a governadora chamar secretário de planejamento, 
cobrar esse andamento, mandar para esta casa criar os cargos. Criaram-
se os cargos e esse zoneamento não anda. Nós, em especial, a base do 
governo chegar com a governadora, com os secretários, se não derem 
conta, saiam. Nós colocamos outros, mas o zoneamento tem que chegar 
aqui nessa casa até junho, esse é o nosso compromisso.

 Concordo com Vossa Excelência, estou junto nesse grande 
pleito que é fazer andar dentro do governo o zoneamento econômico-
ecológico. Parabéns pelo seu pronunciamento. Conte comigo.

 O Senhor Deputado Gabriel Picanço continua. - Obrigado, 
deputado Brito. Peço ao setor de taquigrafia que inclua o aparte do 
deputado Brito ao meu pronunciamento.

 Bem lembrado, deputado Brito. Diziam na campanha que se 
a gente ganhasse, o governo do estado, com menos de um ano a gente 
daria o Zoneamento Econômico Ecológico pronto e já estamos com dois 
anos e o zoneamento não fluiu. Posso falar, com certeza, que não é culpa 
da governadora. As pessoas que assumem cargos, assumem determinada 
função, se não derem conta, que diga “não dá para mim. Não temos 
condições de fazer”, mas não atrapalhem o estado, do jeito que está 
sendo atrapalhado.

 Quando eu falo da necessidade de formarmos uma comissão, 
é se precisarmos viajar para outros estados, como o Acre, Manaus ou 
Rondônia, termos o apoio deste poder, para que possamos levar técnicos 
com quem elaborou, quem fez esses outros zoneamento para que a gente 
traga resultados positivos para a Secretaria de Planejamento, que é 
quem está fazendo o Zoneamento Econômico-Ecológico.

 Aparte concedido ao Senhor Deputado George Melo – 
Deputado Gabriel, Vossa Excelência tem demonstrado muita serenidade 
no seu mandato e eu tenho o maior respeito pelas suas colocações. 
Deputado Brito hoje tem falado com contundência, mas quero dizer a 
vocês, com todo respeito, se a gente for colocar para fora as pessoas 
que não estão funcionando, vão ter que tirar todo mundo, inclusive a 
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trouxeram ao meu gabinete essa cobrança para o poder legislativo 
estadual junto ao governo do estado. Aqui eu vejo o descompromisso 
desse governo, da secretaria de educação que não vê a necessidade de 
ajudar realmente o interior do estado. Aqui eu vejo, senhor presidente, 
a falta de compromisso não só do governo atual, mas sim do secretário 
de educação que é responsável diretamente, para atender aquela 
escola, como a falta de professor, falta de transporte escolar e falta de 
combustível. Estive semana passada o mesmo assunto nesta Casa que 
foi na escola estadual do Entre Rios, que o Vereador Osmar me trouxe 
também, de que o diretor daquela escola estava obrigando os pais e 
as mães a comprarem camisa branca para entrar na escola. Quem não 
tivesse camisa branca, não podia entrar. Isso é um absurdo! O Governo 
não dá a farda e o diretor junto com a Secretaria de Educação quer 
obrigar os pais a comprar uma camisa branca. Isso é uma falta de 
respeito não só com os pais, mas também com os alunos.

 Eu quero aqui protocolar, nesta mesa, um requerimento, 
Senhor Presidente, requerendo que o Governo do Estado faça o seu papel 
de Governo, que é investir o dinheiro da educação onde for preciso. Aos 
amigos do Caroebe, ao vereador Osmar e João Paulo, que leve para 
aquele município o nosso compromisso com o povo de Caroebe. Vamos 
cobrar e acompanhar cada recurso investido na educação, pois não está 
sendo feito o que é preciso. Tem uma denúncia aqui de falta de professor, 
de merenda, de funcionário de apoio e de combustível para o transporte 
escolar do governo. Eu quero protocolar um novo requerimento para 
que a Comissão de Educação acompanhe, que fiscalize. E quero 
fiscalizar junto com Vossa Excelência pois isso é um descaso. Hoje é 
em Caroebe, amanhã pode ser no Amajari, Normandia, ou no estado 
inteiro. Tem escolas que ainda não começaram o ano letivo. Estamos 
hoje no dia 16 de março de 2017 e as escolas estaduais, a maioria ainda 
não começaram as aulas. Os prejudicados com isso são os alunos, os 
pais e as mães, que programam a sua vida nas férias para passear, para 
aproveitar junto com os filhos e não conseguem ter esse benefício de 
poder pegar seu filho e tirar férias com ele, por causa do descaso e do 
descompromisso deste Governo, que, realmente, não está fazendo nada 
pela educação deste estado. Falo hoje pela educação porque se for para 
falar do governo, ele não está fazendo nada, nem pela educação, nem 
pela saúde, nem pela agricultura. Eu quero protocolar essa indicação 
para que a Comissão de Educação, que é presidida pela Deputada Lenir, 
que tão bem vem trabalhando na comissão, para que acompanhe e, em 
especial, hoje, esse caso de Caroebe, na Escola Estadual Teresa Teodoro 
de Oliveira. Lá faltam professores, o combustível para o ônibus e o 
apoio para funcionar aquela escola.

 Eu quero dizer que fico triste quando subo nesta tribuna mais 
uma vez para falar do descaso deste governo com a educação do estado. 
Eu vejo pessoas preocupadas pedindo ajuda para resolver os problemas 
do estado. O nosso papel é este, cobrar, fiscalizar, fazer indicações. E 
vamos fazer muito mais. Deputada Lenir, como Vossa Excelência está 
à frente dessa comissão e tem cobrado várias vezes ao governo deste 
estado falta de professor, de merenda, transporte escolar. Este governo 
não tem compromisso com este estado. Já se passou a metade de seu 
mandato e não vejo uma ação concreta na educação deste estado.

 Quero encerrar, dizendo, Governadora, ajude! Vossa 
Excelência foi eleita para ajudar o povo de Roraima. Existe um 
orçamento de mais de três milhões e meio para ser investido em cada 
secretaria deste estado. Ajude a educação deste estado. Ajude o homem 
do campo, o colono, que precisa. Hoje eu estou cobrando porque vi a 
situação de Caroebe, a falta de respeito, o descompromisso com aquele 
município. Eu vou protocolar o requerimento junto à Mesa Diretora. 
Quero pedir esclarecimentos e apoio deste governo, que não está 
fazendo nada pela educação. Encerro minhas palavras, dizendo muito 
obrigado pela parceria dos vereadores de Caroebe que trazem hoje esse 
problema. É o nosso papel cobrar e fazer indicações a este governo para 
que ele faça o seu papel de governar e ajudar o povo roraimense. Meu 
muito obrigado e bom dia a todos.

 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz pede Questão de Ordem 
- Eu gostaria que Vossa Excelência convocasse os deputados que estão 
nos gabinetes, mas que marcaram presença aqui, porque nós vamos ter 
votações importantes aqui na Ordem do Dia.

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo mais 
nenhum orador inscrito para o Grande Expediente, passamos para 
a Ordem do Dia, com discussão e votação, em primeiro turno, das 
seguintes proposições: Projeto de Resolução Legislativa nº 01/17, 
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; Projeto de Resolução Legislativa nº 02/17, 
que “altera o disposto no § 2º do art. 34 do Regimento Interno deste 

muito atuante e não permitiu que isso acontecesse e já estamos há 3 anos 
no novo governo e isso não anda.

 Senhoras e senhores, nessa manhã de hoje quero falar de um 
tema muito importante para o nosso estado que é a questão da segurança. 
Dentre tantos pontos importantes, o estado recebeu um convênio federal 
para colocar 80 câmeras na nossa capital, para facilitar a segurança para 
que as pessoas pudessem ter tranquilidade de andar, e o que aconteceu 
ao longo dos meses? Essas câmeras não funcionam, inclusive, até 
acidentes que ocorreram onde elas estão instaladas, quando se procura, 
não tem imagens. Menos de 1% dessas câmeras estão funcionando.

 Criou-se um centro e monitoramento que eu não sei para quê. 
Então, eu me pergunto o que o estado faz com tantas recursos, senhoras 
e senhores, porque ele não comprou uma câmera dessas. Essas câmeras 
foram compradas com verbas federal, foram convênios. Nós tivemos 
um orçamento de três bilhões e quinhentos milhões no ano passado, esse 
ano já está batendo mês após mês, está tendo aumento de arrecadação 
e o que estamos vendo, é o mínimo dar a segurança das pessoas na 
cidade e esse governo não consegue. Não consegue colocar remédio nos 
hospitais. Faço essa pegunta à governadora, ao secretário de fazenda, 
porque é inadmissível que as pessoas em Roraima, se não podem ter 
um guarda, se não podem ter uma viatura, mas nos locais estratégicos 
onde têm câmeras, dá segurança sim a pessoas. Governadora, a senhora, 
a sua família moram aqui. O que falta para esse governo ter um pouco 
de amor por este estado? A gente vem aqui criticar, aí dizem “não, é 
porque é oposição”. Não oposição. Você pegar um orçamento anual de 
três bilhões e quinhentos milhões e não ter uma cibalena no hospital, 
não tem nada. Você não tem segurança. As pessoas em Roraima estão 
com medo de sair à noite porque não tem segurança. Como colocar 
essas câmeras pra funcionar, vamos ter um pouco de amor por essas 
pessoas. Hoje qualquer pessoa, qualquer técnico que você contratar no 
estado, ele vai conseguir organizar um sistema desse. Agora, Deputados 
Joaquim, Sampaio, o que não pode é  contratar pessoas que não saibam 
fazer o serviço. Eu não posso pegar uma pessoa que não tem o conhece 
informática e colocar para fazer, só para ele ganhar o salário. Ele não vai 
fazer. Ele não vai fazer porque não quer, mas porque não tem formação. 
Eu não acredito que hoje no Estado de Roraima a governadora não 
encontre pessoas que consigam operar essas câmeras. 40% das casas 
em Boa Vista têm hoje sistema de monitoramento, têm empresas de 
monitoramento em Roraima. Agora, não dá para você contratar como 
o governo contrata, aí fica difícil. Essa questão do monitoramento no 
nosso estado, é muito importante, ele tinha que ser ampliado. Não era 
mais para ter 80 câmeras não, hoje era para ter 150 câmeras e as pessoas 
terem segurança para se deslocar, ter certeza que você está saindo, 
mas se acontecer alguma coisa a câmera vai pegar. Eu não acredito 
que nesse mundo virtual hoje da informática a gente ainda esteja com 
aquela mentalidade antiga de que o estado é tudo para os meus. Tem 
que acabar com isso. Nosso estado é um estado com meio milhão de 
habitantes, tem muita gente querendo trabalhar e com competência e eu 
tenho certeza que se a governadora abrir a janela do palácio e olhar, ela 
vai ver que o estado está precisando de gestão, de administração. Eu não 
me importo que a senhora gaste três bilhões e quinhentos milhões neste 
estado, mas gaste com amor, com respeito a essa população que eu tenho 
certeza que o povo lhe dará outro mandato. Não ache que as pessoas 
vão lhe dar outro mandato com superfaturamento de serviço não, isso 
não vai acontecer. Hoje o nosso Estado tem o perfil muito diferente de 
anos atrás. O nosso Estado tem hoje o perfil universitário. As pessoas 
pensam, senhora governadora. As pessoas lhe deram esse governo 
porque não queriam o outro, mas a senhora está fazendo pior do que 
os outros, porque no seu governo eu não conheço nada que funcione. O 
que os deputados Gabriel e Brito falaram é a mais pura verdade. A gente 
tem que procurar alguma coisa que funcione nesse governo e não tem. 
Não tem uma obra, uma ação, não tem nada. É impossível alguém da 
base chegar e falar “eu estou feliz com a governadora. Ela pegou tantos 
milhões e realizou isso, está superfaturado, mas ele fez o serviço”. Não 
tem. Sinceramente essa é a radiografia do estado hoje.

 Quero na manhã de hoje deixar essa contribuição nessa 
casa. Muito obrigado e bom dia a todos.

 O Senhor Deputado Marcelo Cabral – Bom dia, Senhor 
Presidente, senhoras e senhores deputados, distinta plateia. Uso a 
tribuna hoje para trazer os problemas do nosso Estado, em especial, 
do município de Caroebe. Estive pela manhã reunido com o Vereador 
Osmar, Presidente da Câmara de Caroebe, Vereador João Paulo que 
me trouxeram várias situações naquela localidade, da escola estadual 
Tereza Teodoro de Oliveira, como falta de professor, de merenda 
escolar, de funcionário de apoio. Quero dizer que esse trabalho do 
legislativo municipal junto com os moradores daquele município que 
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e, votando “não”, rejeitam-na.
 Solicito a abertura do painel eletrônico para a votação.
 Dou por aprovado, em primeiro turno, o Projeto de Resolução 

Legislativa nº 02/17 com emendas, por 13 votos favoráveis, nenhum 
contra e nenhuma abstenção.

 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Projeto de Resolução Legislativa nº 03/17, bem como do parecer da 
Comissão.

 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Lido o Projeto 
de Resolução Legislativa nº 03/17 e o parecer da Comissão.

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o 
Projeto de Resolução Legislativa nº 03/17. A votação será nominal e 
eletrônica. Votando “sim”, os senhores deputados aprovarão a matéria 
e, votando “não”, rejeitam-na.

 Solicito a abertura do painel eletrônico para a votação.
 Dou por aprovado, em turno único, o Projeto de Resolução 

Legislativa nº 03/17, por 13 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma 
abstenção.

 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Projeto de Resolução Legislativa nº 04/17, bem como do parecer da 
Comissão.

 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Lido o Projeto 
de Resolução Legislativa nº 04/17 e o parecer da Comissão.

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o 
Projeto de Resolução Legislativa nº 04/17.

 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros pede Questão 
de Ordem – Senhor Presidente, eu gostaria de pedir Adiamento de 
Discussão desse projeto.

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – O Requerimento 
da Deputada Aurelina está nos termos do nosso regimento, por isso 
concedo o adiamento de discussão da matéria.

 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Projeto de Resolução Legislativa nº 05/17, bem como do parecer da 
Comissão.

 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Lido o Projeto 
de Resolução Legislativa nº 05/17 e o parecer da Comissão.

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o 
Projeto de Resolução Legislativa nº 05/17. A votação será nominal e 
eletrônica. Votando “sim”, os senhores deputados aprovarão a matéria 
e, votando “não”, rejeitam-na.

 Solicito a abertura do painel eletrônico para a votação.
 Dou por aprovado, em turno único, o Projeto de Resolução 

Legislativa nº 05/17, por 14 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma 
abstenção.

 Solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Projeto de Resolução Legislativa nº 016/16, bem como do parecer da 
Comissão.

 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Lido o Projeto 
de Resolução Legislativa nº 016/16 e o parecer da Comissão.

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão, o 
Projeto de Resolução Legislativa nº 016/16. A votação será nominal e 
eletrônica. Votando “sim”, os senhores deputados aprovarão a matéria e, 
votando “não”, rejeitam-na.

 Solicito a abertura do painel eletrônico para a votação.
 Dou por aprovado, em turno único, o Projeto de Resolução 

Legislativa nº 016/16, por 14 votos favoráveis, nenhum contra e 
nenhuma abstenção.

 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Projeto de Lei nº 015/17, bem como do parecer da Comissão.

 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Lido o Projeto 
de Lei nº 015/17 e o parecer da Comissão.

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o 
Projeto de Lei nº 015/17. A votação será nominal e eletrônica. Votando 
“sim”, os senhores deputados aprovarão a matéria. Votando “não”, 
rejeitam-na.

 Solicito a abertura do painel eletrônico para a votação.
 Dou por aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 

015/17, com emendas, por 14 votos favoráveis, nenhum contra e 
nenhuma abstenção.

 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Projeto de Lei nº 085/16, bem como do parecer da Comissão.

 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Lido o Projeto 
de Lei nº 085/16 e o parecer da Comissão.

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o 
Projeto de Lei nº 085/16. A votação será nominal e eletrônica. Votando 
“sim”, os senhores deputados aprovarão a matéria. Votando “não”, 

Poder e dá outras providências”, de autoria da Mesa Diretora; Projeto 
de Lei Complementar nº 09/16, que “institui o Diário Oficial Eletrônico 
do Ministério Público como instrumento de comunicação dos atos do 
Ministério Público do Estado de Roraima”, de autoria do Ministério 
Público. Em turno único: Projeto de Lei nº 014/17, que “altera o art. 
3º da Lei nº 232, de 30 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 do Deputado Masamy Eda; Projeto de Lei nº 015/17, 
que “dispõe sobre as normas gerais relativas a concursos públicos”, 
de autoria do Deputado Joaquim Ruiz; Projeto de Lei nº 022/17, que 
“institui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Roraima os 
Jogos Universitários de Roraima – JURR e dá outras providências”, 
de autoria dos Deputados Jalser Renier e George Melo; Projeto de Lei 
nº 085/16, que “dispõe sobre o desconto do IPVA para proprietários 
condutores de veículos automotores e dá outras providências”, de autoria 
do Deputado Marcelo Cabral; Projeto de Lei nº 166/16, que “dispõe 
sobre a redução de base de cálculo do ICMS nas operações internas 
com Querosene de Aviação – QAV, nos termos do convênio CONFAZ, 
ICMS nº 73, de 08 de julho de 2016”, de autoria governamental; 
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 instituiu o Fundo Especial do Poder Legislativo - FUNESPLE, a 
Resolução Legislativa nº 019/11 e dá outras providências”, de autoria da 
Mesa Diretora; Projeto de Resolução Legislativa nº 016/16, que “dispõe 
sobre a tramitação de processos e institui procedimentos internos no 
âmbito da Corregedoria Parlamentar da Assembleia Legislativa do 
Estado de Roraima”, de autoria da Mesa Diretora; Proposta de Moção 
de Aplausos nº 002/17 à Guarda Municipal de Boa Vista pela passagem 
do aniversário de seus 27 anos de criação, na data 8 de março, de autoria 
da Deputada Lenir Rodrigues.

 Suspendo a Sessão pelo tempo necessário para que a 
Comissão Especial Externa, criada através da Resolução nº 012/16, 
pudesse analisar e emitir parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 
09/16, Projeto de Lei nº 015/17, Projeto de Lei nº 022/17; Projeto de Lei 
nº 085/16, Projeto de Lei nº 166/16 e Projeto de Resolução Legislativa 
nº 016/16.

 Após o tempo necessário.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Dou por reaberta a 

Sessão.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 

Projeto de Resolução Legislativa nº 01/17, bem como do parecer da 
Comissão.

 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Lido o Projeto 
de Resolução Legislativa nº 01/17 e o parecer da Comissão.

 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Senhor Presidente, 
gostaria de solicitar prorrogação da Sessão, tendo em vista o adiantar da 
hora.

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Prorrogada a Sessão 
pelo tempo regimental.

 Em discussão o Projeto de Resolução Legislativa nº 01/17. 
A votação será nominal e eletrônica. Votando “sim”, os senhores 
deputados aprovarão a matéria. Votando “não”, rejeitam-na.

 Solicito a abertura do painel eletrônico para a votação.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra pede orientação de voto – 

Senhor Presidente, oriento que a nossa bancada vote “sim” ao projeto.
 O Senhor Deputado George Melo pede orientação de voto – 

Senhor Presidente, peço que os membros do G14 vote “sim” ao projeto.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Dou por aprovado, 

em primeiro turno, o Projeto de Resolução Legislativa nº 01/17, por 13 
votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção.

 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Projeto de Resolução Legislativa nº 02/17, bem como do parecer da 
Comissão.

 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Lido o Projeto 
de Resolução Legislativa nº 02/17 e o parecer da Comissão.

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o 
Projeto de Resolução Legislativa nº 02/17. A votação será nominal e 
eletrônica. Votando “sim”, os senhores deputados aprovarão a matéria 
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debate que a gente poderia crescer aqui na Casa.
 O Senhor Deputado Jalser Renier – Mas no caso da 

companhia, da TAM, Deputado George, tem sim, porque a TAM sai de 
Brasília e vem direto para Boa Vista durante a manhã, aí ela é obrigada 
a abastecer aqui de qualquer jeito, e voltar para Brasília durante a 
manhã. Então, realmente, é um contraponto. Precisamos da bancada 
federal para discutir isso? Precisamos. Mas acho que deva ser uma 
decisão conjunta que a gente tenha que tomar, envolvendo os Deputados 
Federais, Senadores e a Assembleia Legislativas para a gente discutir 
essa isenção, essa posição que iremos tomar, porque senão vamos ficar 
no vazio o tempo todo. Vamos perder uma oportunidade de convergir 
para uma posição de tal maneira que a Assembleia e a população saía 
beneficiada. É a minha posição. Porque a Azul não tem problemas, ela 
sai de Manaus e quando chega aqui tem que abastecer de novo.

 O Senhor Deputado Brito Bezerra - Deputado Jalser Renier, 
acho bastante louvável o que Vossa Excelência acabou de colocar, no 
sentido de que pudéssemos discutir a questão de preços de passagens 
aéreas muito caras, especialmente para nós aqui da região norte do 
País. Mas, no referido projeto, vou fazer uma breve explanação para 
Vossa Excelência, em 2016, no estado do Ceará, na capital Fortaleza, 
aconteceu uma reunião do Confaz, que é o Conselho Fazendário. O 
Conselho Fazendário dos cinco estados da região norte entraram em 
contato com essas empresas que fazem a malha aérea dos estados de 
Roraima, Amazonas, Rondônia, Amapá e Acre e eles definiram que se 
não houvesse uma autorização do Conselho Fazendário de todo o Brasil 
para diminuir a alíquota de ICMS nesses estados, nós não teríamos mais 
a capacidade de termos a mesma malha viária tanto nos voos domésticos 
quanto nos voos de carga e o Conselho Fazendário aprovou com um 
compromisso, e está na justificativa do projeto, de que essas empresas 
manteriam os voos. Inclusive a LATAM manter esse voo de meio-dia que 
vai lotado. Vossa Excelência tem razão quando questiona que mesmo 
com o voo lotado é preciso diminuir a alíquota de ICMS. O Deputado 
Joaquim falou que mesmo com o voo lotado está inviável porque os 
outros estados da federação diminuíram a alíquota. E digo a Vossa 
Excelência que os outros estados da região norte do País já diminuíram 
a alíquota de ICMS que foi considerada pelo Conselho Fazendário e só 
falta o estado de Roraima. Se for da alçada dos Deputados Estaduais e 
se nós conseguirmos fazer isso em tempo recorde, trazendo empresários 
de empresas aéreas e tal, tudo bem, mas se não houver essa capacidade 
de trazer esses empresários aqui e obter êxito, vamos incorrer no risco 
de não aprovar na Assembleia Legislativa esse projeto que diminui a 
alíquota e eles não manterem a malha viária no estado de Roraima. Isso 
vai ficar na nossa responsabilidade. Acho que nós poderíamos ponderar, 
porque vai aumentar alíquota de ICMS, porque eles estão abastecendo 
só no Amazonas, no Acre e em Rondônia porque baixou e não abastecem 
aqui porque a nossa não abaixou e quando abaixar acredito que eles 
abastecem aqui. Enfim, acho que traz sim os benefícios e o estado e 
a Assembleia estarão sim honrando o compromisso, diminuindo a 
alíquota e dizendo a eles que o que foi acordado foi cumprido. A minha 
opinião é que votemos o projeto, mas entendo que se conseguirmos em 
tempo recorde trazer essas empresas aqui poderíamos colher alguns 
frutos, acho difícil, como disse o Deputado Joaquim, quase impossível 
trazê-los até aqui.

 O Senhor Deputado Jalser Renier – Deputado Brito, não 
acredito que esses empresários viriam aqui, acredito que qualquer 
diretor de uma empresa aérea pode discutir esta questão porque estamos 
falando de uma quantidade significativa de combustível. Mas o que 
quero discutir não é isso, acho que o que gerar de receita para o estado é 
absolutamente importante na minha avaliação. Mas minha preocupação 
é se fizermos isso e aí a TAM anuncia, porque já está anunciando no 
site dela que vai acabar os voos domésticos de Boa Vista pela parte da 
tarde, não terá mais voos, ou seja, ficaremos apenas com os voos da 
noite e vamos dar os benefícios para ela. Não há nenhum problema, 
agora, existe a dúvida de que a empresa TAM poderá fechar os voos 
domésticos durante o dia. É só essa minha preocupação. Mas acho o 
projeto importante.

 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Senhor Presidente, 
só para concluir, acho que fica uma responsabilidade muito grande 
para a Assembleia e para os deputados desta Casa no sentido de ter 
essa celeridade ou ter esses retornos dessas empresas através de 
seus diretores ou proprietários, seja lá quem for. Por isso, pondero e 
encaminho para que possamos discutir ainda hoje e votar o projeto pela 
aprovação. É meu ponto de vista como parlamentar, não como líder do 
governo, mas como parlamentar e usuário das linhas aéreas do nosso 
estado. Obrigado.

 O Senhor Deputado Masamy Eda – Quero só parabenizar o 

rejeitam-na.
 Solicito a abertura do painel eletrônico para a votação.
 Dou por aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 

085/16, por 13 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 

Projeto de Lei nº 166/16, bem como do parecer da Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Lido o Projeto 

de Lei nº 166/16 e o parecer da Comissão.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o 

Projeto de Lei nº 166/16.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Quero fazer um apelo a 

todos os parlamentares aqui presentes sobre a importância desse projeto 
da redução da alíquota do ICMS para Querosene de Aviação, porque 
as empresas aéreas estão questionando que o nosso ICMS, a nossa 
alíquota é maior que a alíquota do Amazonas e se nós não baixarmos, 
vai haver uma redução dos voos por causa do custo do combustível aqui 
no nosso Estado. Quero lembrar que o Deputado Flamarion, enquanto 
governador, tomou essa atitude quando também está previsto corte de 
voos para o nosso Estado. Isso beneficia Roraima, já que a gente não 
arrecada nada, reduzindo a alíquota, nós vamos arrecadar alguma coisa 
e os aviões  que vão para Miami, os executivos, que antes paravam aqui 
para reabastecimento, eles estão sendo abastecidos em Manaus e isso 
ganha o Estado de Roraima com a redução da alíquota do ICMS, pois 
aumenta a arrecadação, uma vez que as aeronaves voltarão a reabastecer 
aqui. Então, defendo e peço apoio de todos os parlamentares para que 
votem “sim”.

 O Senhor Deputado Jalser Renier – Deputado Joaquim, eu 
só gostaria de entender um detalhe. A empresa TAM, por exemplo, é 
uma empresa que sai daqui do Estado de Roraima com os voos lotados, 
praticamente, às vezes dá até overbooking e a pergunta que faço a Vossa 
Excelência diante do projeto que estamos aprovando, mesmo facilitando 
para as empresas, por exemplo, a TAM já anunciou que a partir do dia 
01 de abril ela não mais terá voos durante o dia, só durante a noite. 
Isso já foi referendado pela empresa. Eu acho que antes de aprovar esse 
projeto, deveríamos nos reunir com alguns diretores ou alguns membros 
da companhia para que eles possam retomar e reavaliar a decisão da 
empresa de consolidar a afirmação proferida pelos membros da diretora 
da TAM, cancelando os voos durante o dia. Ou seja, se Vossa Excelência 
tiver algum compromisso em Brasília, você terá que ir um dia antes, na 
noite anterior para poder ter uma programação em Brasília, porque os 
voos durante o dia não mais existirão a partir do dia 01 de abril. Isso 
foi a própria empresa quem colocou. Então, nós teremos apenas o voo 
da AZUL que sairá daqui para Manaus e você não pega conexão em 
Brasília, de jeito nenhum, para você chegar em Brasília, você terá que 
pegar a conexão à noite. Não terá mais voos durante o dia. E o preço é 
o mesmo. Nós poderíamos aproveitar  também a oportunidade também 
nesta ocasião, com os diretores tanto da TAM, como da GOL e da 
própria AZUL e discutirmos, também, os valores das passagens, porque 
existem passagens, por exemplo, que daqui para Manaus custa dois mil 
reais a ida e, no entanto, do Rio de Janeiro para São custa 450 reais, e 
o trecho é praticamente o mesmo, uma hora. Aí, não consigo entender... 
Entendemos que estamos no extremo norte brasileiro, daqui pra Brasília 
são três horas de voo, é realmente um impacto para a empresa, mas os 
voos saem lotados para Brasília. Há momento no final do ano que nós 
precisamos de duas ou três aeronaves a mais para poder comportar a 
quantidade de pessoas. Então, essa é a minha divergência. Não estou 
divergindo da matéria, estou querendo encontrar um consenso para a 
gente aproveitar esse projeto e colocar como pauta de discussão para 
que todas as empresas possam participar e aí sim poderemos até pensar 
em uma redução até maior, se for o caso, em nome da bandeira do 
estado. É a minha opinião.

 O Senhor Deputado George Melo – Eu quero colocar que a 
questão, a nossa questão, por exemplo a ANAC, essa questão das linhas 
para a gente discutir é onde os deputados federais têm mais flexibilidade. 
A nossa questão é que o combustível hoje, será mais barato. Hoje, o 
estado não ganha nada com esse combustível, então ele vai poder ganhar 
um pouco mais se os aviões abastecerem aqui, pois passará a arrecadar. 
Acho que essas empresas dificilmente discutiriam com a gente qualquer 
ação com relação a isso. Por exemplo, a TAM, ela não está cancelando 
o voo, ela está trocando o horário. É indigesto? É. Mas acho que essa 
é uma discussão mais a nível federal, é muito maior que a gente, pois 
a nossa alçada é muito limitada. Agora, com relação ao que podemos 
discutir, é de a gente baixar esse custo para que eles pudessem ter o 
nosso combustível e a gente arrecadar em cima disso. Fora disso, eles 
irão vir, não abastecerão aqui e voltarão. Essa é a única diferença com 
relação a esse projeto. Esse projeto não tem essa grandiosidade do 
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outras rotas administrativas para Roraima, sem sombra de dúvida. Uma coisa 
não anula a outra. Podemos até condicionar essa conversa como foi sugerido 
pelo Deputado Jalser e tantos outros, mas reduzindo a alíquota estaremos 
nivelando o preço para Roraima começar a arrecadar ICMS, porque hoje não 
arrecada nada porque as empresas não abastecem aqui. Porque não compensa. 
Inclusive, boa parte dos acidentes aéreos se dá por causa disso, as empresas 
tentando ganhar dinheiro saem sobrecarregadas de combustíveis porque não 
querem abastecer em determinada região porque o tributo é maior. Então, 
entendo que só temos a ganhar com essa redução, não é isenção, é redução para 
nivelar Roraima ao mesmo ICMS das unidades da federação.

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Deputado Masamy Eda 
manteve o pedido de vista e lhe será concedido no prazo regimental.

 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda a verificação 
de quorum para darmos continuidade à Ordem do Dia.

 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Senhor Presidente 
não há quorum, precisamos ter 13 Deputados para dar continuidade.

 O Senhor Deputado George Melo pede uma Questão de Ordem 
– Solicito aos Deputados Membros do G14 que retornem ao Plenário para 
darmos continuidade a Ordem do Dia.

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Como não temos quórum 
para darmos continuidade a pauta da Ordem do Dia, transfiro-a para a sessão de 
amanhã à hora regimental.

 Passaremos agora para o expediente de Explicações Pessoais:
 Não havendo quem queira usar o Expediente de Explicações 

Pessoais e não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente sessão 
e convoco outra para o dia 16 do corrente, à hora regimental.

 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: Aurelina 
Medeiros, Brito Bezerra, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista 
Siqueira, Flamarion Portela, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías Maia, 
Jalser Renier, Joaquim Ruiz, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy 
Eda, Mecias de Jesus, Odilon Filho, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e 
Zé Galeto.

DAS COMISSÕES
SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO CRIADA NOS 
TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 017/2017.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2017
 Convocamos os Senhores Deputados, Masamy Eda (Vice-

Presidente), Jânio Xingú (Relator), Zé Galeto (Relator adjunto), 
Mecias de Jesus, Soldado Sampaio e Gabriel Picanço, membros, para 
reunião extraordinária desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem 
o objetivo de  “APURAR notícia de fato sobre as invasões promovidas 
pela Federação das Associações de Moradores do Estado de Roraima-
FAMER, e demais entidades que a posteriori possam ser identificadas 
como possíveis participantes de ocupação no âmbito do Estado de 
Roraima.” , no dia 2 de maio do corrente, às 15:30, na sala de reuniões 
nos altos do Plenário Noêmia Bastos Amazonas, tendo como pauta a 
deliberação de Expedientes.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2017.
Marcelo Cabral

Presidente da Comissão.

INDICAÇÕES

INDICAÇÃO Nº 187/ 17
O Parlamentar que esta subscreve, com amparo no art. 202 do Regimento 
Interno desta Casa Legislativa, requer o encaminhamento ao Gerente de 
Obras do Interior da Eletrobrás S.A,  a seguinte Indicação:
PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO NA VILA DO 
PROJETO JATOBÁ, NA CONFIANÇA 3, MUNICÍPIO DE CANTÁ-
RR.
                                              JUSTIFICATIVA
A instalação da rede de baixa  tensão é de extrema importância para os 
moradores da Vila do Projeto Jatobá. A Comunidade possui um total de 74 
casas e é abastecida através de transformadores de 5 KVA, que atende em 
média, às necessidades de 5 a 6 casas. Após a substituição da rede elétrica, 
os referidos transformadores poderiam ainda serem reutilizados nas 
Vicinais dessa região. solicito atenção especial e providências em caráter 
de urgência para  atendimento desta Indicação.

Sala das Sessões, 18 de Abril de 2017.
NALDO DA LOTERIA

Deputado Estadual

Deputado George Melo, o Deputado Joaquim e mais o presidente desta 
Casa, o Deputado Jalser, mas, acredito que esse projeto tem que ser 
discutido a fundo, além do que estão faltando alguns colegas no plenário 
neste momento. Vejo que não é só o valor da passagem, se há um desconto 
que vai ocorrer dentro do ICMS, qual a justificativa para ele acontecer 
em uma passagem. Por exemplo, se você entrar no site para comprar uma 
passagem para você ir até Manaus, a setecentos e cinquenta quilômetros, 
uma passagem da TAM custa R$ 1.300,00 reais e já tem com os dias 
alternados, quer dizer ela coloca os dias que ela vem Brasília/Boa Vista/
Manaus. Então, senhor Presidente, seguindo o Regimento no seu artigo 
67, gostaria de pedir vista desse Projeto para que pudéssemos discuti-lo, 
e aproveito para chamar nossos colegas deputados para sentarmos juntos 
e fazermos uma discussão ampla para darmos uma resposta à sociedade. 
Por isso peço vista do projeto para que ele seja melhor estudado.

 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Meu amigo, reflita. 
Deputado, qualquer empresa que vem de Brasília abastece aqui três mil litros, 
o necessário para ter uma autonomia de voo. Os outros estados da região norte 
já reduziram, se nós reduzirmos a previsão será para dez mil litros de querosene 
por avião. Nós estamos discutindo aqui receita. No tocante a custo de passagem 
aérea, nunca veio um diretor aqui discutir, eles não têm obrigação nenhuma. A 
competência aí passa a ser do Congresso Nacional. Acho que deveríamos fazer 
a nossa parte. Antigamente era comum ver os jatinhos do Aírton Senna, desses 
grandes empresários brasileiros aterrissando e abastecendo aqui no aeroporto 
de Boa Vista. A partir do momento que a alíquota de querosene ficou mais baixa 
em Manaus, porque aqui é rota para Miami, para os Estados Unidos, então, a 
partir do momento que ficou mais baixo em Manaus eles deixaram de operar 
aqui. Isso gera emprego aqui, isso gera receita de ICMS, melhora uma receita 
de ICMS com querosene de aviação, pois, esse é um dos combustíveis mais 
caros. Ele representa 32% da receita do ICMS do nosso estado, um avião desses 
abastecendo aqui dez mil litros de querosene por dia, de uma só empresa, 
representa uma receita a mais para o nosso estado muito significativa. Enquanto 
se abastece 40 litros de gasolina em um carro, estamos falando de dez mil litros 
por avião. Nós estamos falando aqui de receita e não de custo de passagem. Se 
nós não fizermos isso, vai ser péssimo. Todos os estados já resolveram. Sabe 
como estava o Acre? Para você ir para o Acre tinha que ir para Brasília e depois 
voltar para Manaus. Mas agora já restabeleceram os voos porque reduziram a 
alíquota. Para você ir para o Amapá saindo de Manaus teria que ir para Belém 
e depois para o Amapá, mas agora a Azul já restabeleceu. A lei da oferta é a lei 
de mercado e nós não estamos falando disso. Estamos falando de receita para 
o estado de Roraima, não só das empresas aéreas, estamos falando também 
das empresas executivas que deixaram de abastecer aqui. Esse era o apelo que 
queria fazer, não sou da base governista, mas na área tributária entendo um 
pouco, porque nesse caso ganham todos, ganha o estado e até os municípios 
porque melhora a receita do ICMS, pois, do ICMS 25% vão para os municípios 
que tanto precisam de receitas. Obrigado.

 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Presidente, ainda não 
entendi como um projeto para reduzir imposto, para diminuir a alíquota de 
ICMS pode aumentar a arrecadação de ICMS?

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Vendendo mais.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Vendendo mais para 

quem, pois as empresas aéreas são as mesmas, essa é só uma questão de 
mercado, se sai a TAM entra outra. O estado só abre mão de receita porque é 
um estado muito rico, é isso que a gente escuta aqui todos os dias. Tudo que 
esse estado faz é abrir mão de receita, a mesma distância daqui para Brasília é 
a mesma de Brasília para Fortaleza. Existe lei de mercado, se aqui abrir uma 
vaga, outra empresa entra. Já foi assim com a VARIG, a VASP. Esse era o 
grande drama que vivíamos nesse estado. Não tenho certeza das vantagens 
dessa renúncia de receita. Obrigado.

 O Senhor Deputado Masamy Eda – a nossa preocupação com esse 
projeto é referente a parte técnica dele. Uma Casa dessa não pode discutir um 
projeto na área de saúde se não passar pela Comissão de Saúde e ter uma pessoa 
técnica para dar o know-how, isso é importante, é um projeto que hoje favorece 
a população como um todo. Mas, estou pedindo vista do projeto para embasar 
todo meu raciocínio concluso dentro dele.

 O Senhor Deputado Soldado Sampaio  – Sou favorável ao 
projeto porque na linha do Deputado Joaquim estamos reduzindo e nivelando 
o ICMS de combustíveis de aviões em Roraima para todo o Brasil, ou seja, 
uma aeronave vem para Boa Vista, ela abastece, sai carregada com os tanques 
cheios do Amazonas, pousa e volta, não abastece aqui, porque se ela abastecer 
aqui terá prejuízo, porque o ICMS daqui é maior que o do Amazonas. Ou 
seja, estamos apenas colocando Roraima em pé de igualdade com os demais 
estados, porque a partir do momento que reduzir o ICMS nivelando com os 
demais estados, esses aviões abastecerão aqui, aí sim o estado vai arrecadar 
porque até então não estava arrecadando porque as aeronaves saem abastecidas 
de outros estados. Então, quero aqui manifestar minha opinião nesse sentido, 
mas que cabe um diálogo com as empresas para buscarmos outros horários e 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO Nº 011/2017 
PROCESSO Nº 0187/ALE/2017

Fica Retificado o Aviso de Licitação do Pregão Presencial no 
011/2017, publicado no Diário da Assembleia Legislativa n°2511, de 28 de 
abril de 2017. Onde se lê no Preâmbulo: PREGÃO PRESENCIAL (SRP) 
Nº 011/2017; Leia-se PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.

Boa Vista-RR 28 de abril de 2017.
Lincoln Johnson Batista de Mendonça 

Presidente da CPL/ALE-RR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - ALE/RR 
PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2017 

COMUNICADO DE RESULTADO FINAL
PROCESSO: 072/ ALE/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de acesso de sinais de TV por assinatura com sinal digital - HDTV, com ins-
talação e assistência técnica de 5 (cinco) pontos na Assembleia Legislativa 
do estado de Roraima- ALE-RR.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA 
através da Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados 
o resultado do certame licitatório do objeto em epígrafe, o qual deu-se por 
DESERTA.

Boa Vista-RR, em 28 de abril de 2017.
Lincoln Johnson Batista de Mendonça 

Presidente da CPLI ALE-RR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-ALE-RR 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 017/2017

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 0176/2017
TIPO: Menor Preço
NATUREZA: Pregão Presencial (SRP) nº 017/2017
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, 
com fornecimento de peças de reposição e a sua substituição, nos equipa-
mentos de informática (microcomputadores padrão pc e servidores).
A Assembleia Legislativa do Estado Roraima através da Comissão Perma-
nente de Licitação torna público aos interessados em participar do Pregão 
supracitado, que a Abertura do Certame Licitatório, dar-se-á:
DATA: Em 12 de maio de 2017 
HORA: 12h30min. 
LOCAL: Auditório da ESCOLEGIS, localizada na Rua Agnelo Bitencourt, 
n°242, Bairro: Centro, CEP. 69301-430, Boa Vista-RR. 
Telefone n°: (95) 98402-1918 
E-mail: cpl.al.rr.leg@gmail.com
Obs.: O Edital e outras informações estão à disposição dos interessados em 
horário das 
08h00min as 13h00min, na sala da CPL no endereço, telefone ou e-mail 
acima citado.

Boa Vista-RR, 28 de abril de 2017.
Lincoln Johnson Batista de Mendonça 

Comissão Permanente de Licitação 
CPL/ALE-RR

INDICAÇÃO Nº 188/ 17
O Parlamentar que esta subscreve, com amparo no art. 202 do 
Regimento Interno desta Casa Legislativa, requer o encaminhamento 
à Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima,  a seguinte 
Indicação:
CONTRUÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DE 
COMARCA NO MUNICÍPIO DE CANTÁ-RR.
                                              JUSTIFICATIVA
Solicito que seja construído na medida do possível, espaço físico 
para instalação de Comarca no Município de Cantá, para que sejam 
disponibilizados serviços à Comunidade local. Há cerca de 05 (cinco) 
anos, foi implantada a Pedra Fundamental no terreno disponibilizado para 
construção da referida Comarca, porém, até o presente momento nenhuma 
obra foi iniciada. Solicito atendimento desta Indicação em caráter de 
urgência, pois a necessidade desse serviço é de fundamental importância 
para desenvolvimento e melhorias do Município. 

Sala das Sessões, 18 de Abril de 2017.
NALDO DA LOTERIA

Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 192/ 17
O Parlamentar que esta subscreve, com amparo no art. 202 do Regimento 
Interno desta Casa Legislativa, requer o encaminhamento ao Governo do 
Estado de Roraima,  a seguinte Indicação:
PARA RECUPERAÇÃO DA VICINAL DO ENTROCAMENTO 
DA BR-432, INTERLIGANDO A VILA AGUIAR, VILA JATOBÁ E  
VICINAL 09, LOCALIZADA  NA CONFIANÇA 3, MUNICÍPIO DE 
CANTÁ-RR.
                                              JUSTIFICATIVA
A recuperação desta vicinal é de fundamental importância para o tráfego 
de moradores dessa região, que já encontram-se prejudicados com a atual 
situação do referido trecho, tendendo a sofrer ainda mais  no período de 
inverno que se aproxima.
Diante do exposto, solicitamos urgência no atendimento desta 
Indicação.

Sala das Sessões, 18 de Abril de 2017.
NALDO DA LOTERIA

Deputado Estadual
          

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 173/2017 
A Superintendência Geral da Assembléia Legislativa do Estado de Roraima, 
no uso de suas atribuições regimentais.

RESOLVE
Art.1º Autorizar o afastamento da servidora Kelly Printes 

Sant’Ana, para viajar com destino a cidade de FOZ DO IGUAÇÚ-PR, no 
período de 05 a 10.06.2017, com a finalidade de participar da XXI CNLE 
- Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais e do 
Encontro Nacional da FENALE – Federação Nacional dos Servidores dos 
Poderes Legislativos Federal, Estaduais e do Distrito Federal, sem ônus 
para esta Casa Legislativa.  

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio Antônio Martins, 28 de abril de 2017.
ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO

Superintendente Geral
          

RESOLUÇÃO Nº 174/2017 
A Superintendência Geral da Assembléia Legislativa do Estado de Roraima, 
no uso de suas atribuições regimentais.

RESOLVE
Art.1º Autorizar o afastamento da Excelentíssima Senhora 

Deputada ANGELA ÁGUIDA PORTELLA, para viajar com destino a 
cidade de FOZ DO IGUAÇÚ-PR, no período de 06 a 11.06.2017, com 
a finalidade de participar da XXI CNLE - Conferência Nacional dos 
Legisladores e Legislativos Estaduais, realizada anualmente pela UNALE, 
a serviço desta Casa Legislativa.  

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio Antônio Martins, 28 de abril de 2017.
ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO

Superintendente Geral
facebook/ale.roraima

Agora é Lei!

 

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

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

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

da Assembleia Legislativa de Roraima 

está com inscrições abertas para os cursos de:

Teatro, Balé, Música, Informática e Jiu-jitsu

Para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos 

As inscrições podem ser feitas na sede 

do Abrindo Caminhos, no bairro Cambará, 

av. São Sebastião, nº 883. 

Mais informações:  

(95) 98402-5014

/ale.roraima

/assembleiarr


