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SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA

LEIS ESTADUAIS
LEI N° 1.173, DE 22 DE MAIO DE 2017.

Institui, no Calendário Oficial de 
Eventos do Estado de Roraima, os 
Jogos Universitários de Roraima – 
JURR e dá outras providências.

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber que o Plenário aprovou e, nos 
termos do §8º do art. 43 da Constituição Estadual, promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam instituídos, no Calendário Oficial de 
Eventos do Estado de Roraima, os Jogos Universitários de Roraima - 
JURR, a serem realizados anualmente entre os meses de março a julho.

Art. 2º. Os Jogos Universitários de Roraima (JURR) têm 
por objetivo o incremento e o desenvolvimento do desporto universitário, 
a interação e integração esportiva entre jovens e adultos estudantes das 
diversas Faculdades e Universidades do Estado; o intercâmbio esportivo 
entre os Municípios, bem como a formação de atletas e equipes de alto nível 
para representação do Estado de Roraima no cenário nacional do desporto 
universitário, em especial nos Jogos Universitários Brasileiros - JUB’s.

Art. 3º. Incumbe à Federação Universitária de Esportes de 
Roraima (FUER), desde que devidamente filiada à Confederação Brasileira 
do Desporto Universitário (CBDU), conforme disposto em regulamento 
próprio, promover a organização e execução dos Jogos Universitários de 
Roraima - JURR.

Art. 4º. Fica assegurado à Federação Universitária de 
Esportes de Roraima – FUERR, o repasse do percentual de 5% dos recursos 
federais destinados ao desporto universitário, até a primeira quinzena do 
mês de março do ano subsequente, conforme o art. 56, II, da Lei n 9.615, 
de 24 de março de 1998, regulamentado pelo art. 29, II do Decreto Lei nº 
7.984, de 08 de abril de 2013, que serão empregados, exclusivamente, na 
realização, organização e execução dos Jogos Universitários de Roraima – 
JURR, bem como a viabilização da participação da delegação roraimense 
nos Jogos Universitários Brasileiros – JUB’s.

Art. 5º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no que 
lhe for pertinente no prazo de 60 (sessenta) dias de sua publicação.

Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Augusto Martins, 22 de maio de 2017.

Deputado Estadual JALSER RENIER
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

LEI N° 1.182, DE 19 DE MAIO DE 2017.
Dispõe sobre a fixação de tarifa de 
esgoto sanitário no âmbito do Estado 
de Roraima e dá outras providências.

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no 
uso de suas atribuições legais, faz saber que o Plenário aprovou e, nos 
termos do §8º do art. 43 da Constituição Estadual, promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Observado o disposto no inciso II do art. 23 da 
Constituição da República e inciso VI, X, XVIII do art. 11 da Constituição 
Estadual, esta Lei dispõe sobre a cobrança da tarifa de esgoto sanitário no 
âmbito do Estado.

 
Art. 2º As tarifas de esgoto sanitário são devidas pelos usuários 

do sistema de fornecimento de água tratada residencial, comercial ou 
institucional, de acordo com a instalação da rede e alcance da residência 
ou estabelecimento.

Art. 3º A tarifa de esgoto sanitário tem como origem o consumo 
de água pelo usuário do sistema de abastecimento, de forma individualizada, 
observando o cadastro do consumidor.

Art. 4º As tarifas de esgoto não poderão exceder a 30% (trinta 
por cento) sobre o consumo de águas tratadas para residências, 50% 
(cinquenta por cento) para estabelecimentos comerciais e institucionais e 
80% (oitenta por cento) para estabelecimentos industriais, calculadas sobre 
o consumo de água tratada pelo usuário do sistema.

Art. 5º Aos consumidores que não forem usuários do sistema de 
água tratada, em face da existência de poço artesiano ou outra modalidade 
de captação de água, será cobrada taxa ou utilização de rede de esgoto 
sanitário a razão de 0,2 UFRR, se residencial; 0,3 UFER, se comercial; 0,6 
UFER, se institucional e 1 UFER, se industrial.

Art. 6º Para instituições públicas ou privadas de atendimento 
coletivo será fixada a tarifa de 80% (oitenta por cento) sobre o valor do 
consumo para:

I – hospitais;
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segurança. Este é o principal objetivo da presente indicação. Segue as fotos 
em anexos.

Sala das Sessões, 17de maio de 2017
ZÉ GALETO

Deputado Estadual

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA

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

Às nove horas do dia onze de maio de dois mil e dezessete, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima quingentésima 
nonagésima nona Sessão Ordinária do quinquagésimo terceiro período 
legislativo da sétima legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima. Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus e em nome 
do povo roraimense, o Senhor Presidente em exercício, Deputado Coronel 
Chagas, declarou aberta a Sessão, solicitando ao Senhor Segundo-Secretário, 
Deputado Masamy Eda, proceder à leitura da Ata da Sessão anterior, a qual 
foi lida e aprovada na íntegra. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou 
ao Senhor Primeiro-Secretário, Deputado Naldo da Loteria, proceder à 
leitura do Expediente. RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: Indicação s/
nº, de 10/05/17, de autoria do Deputado Zé Galeto, solicitando ao Governo 
do Estado a revitalização do Ginásio Poliesportivo Vicente Ítalo Feola, 
“Totozão”, localizado na Av. Ene Garcez, 1860 – Aeroporto; Memorando 
nº 041, de 10/05/17, de autoria do Deputado Marcelo Cabral, informando 
sua ausência à Sessão Plenária do dia 10 de maio do corrente ano; 
Memorando nº 042, de 10/05/17, de autoria do Deputado Gabriel Picanço, 
informando sua ausência à Sessão Plenária do dia 10 de maio do corrente 
ano. DIVERSOS: Ofício nº 079, de 08/05/17, de autoria do Sindicato 
dos Servidores Públicos Federais do Estado de Roraima – SINDSEP-RR, 
confirmando a presença do Presidente do Sindicato no Seminário sobre a 
Reforma da Presidência e Defesa dos Direitos dos Servidores, que ocorrerá 
nos dias 11 e 12 de maio do corrente ano; Ofício Circular nº 01, de 26/04/17, 
de autoria da Câmara dos Deputados, informando que o Deputado Átila 
Lins assumiu a pasta da Secretaria de Relações Internacionais. GRANDE 
EXPEDIENTE: O Senhor Deputado Joaquim Ruiz iniciou informando 
que, apesar de ter justificado sua ausência em duas Sessões, foi oficiado pela 
Corregedoria desta Casa e solicitou que o Corregedor resolva o problema . 
Em seguida, reportou-se ao Programa Habitacional Bem Morar do Servidor 
Público, lançado pelo Governo do Estado para beneficiar a construção de 
apartamentos para os servidores do Executivo. Continuando, sugeriu a 
ampliação do projeto para beneficiar os servidores de todos os Poderes do 
Estado e, ao invés de apartamentos, que sejam construídas casas que, além de 
serem melhores, irá girar a economia do Estado. Finalizou fazendo um apelo 
à Bancada governista para que interceda junto ao governo para incluir todos 
os servidores do Estado, inclusive do Poder Legislativo. ORDEM DO DIA: 
O Senhor Presidente anunciou para a pauta da Ordem do Dia a discussão e 
votação, em segundo turno, das seguintes proposições: Proposta de Emenda 
Constitucional nº 001/17, que “altera o art. 27-A da Constituição do Estado 
de Roraima”, de autoria do Poder Executivo; e da Proposta de Emenda 
Constitucional nº 007/16, que “acrescenta dispositivos ao art. 4º do Ato das 
Disposições Transitórias da Constituição do Estado de Roraima (prorrogação 
de prazo de licença quando o recém-nascido for portador de necessidades 
especiais)”, de autoria de vários deputados. Em seguida, informou que, por 
falta de quórum regimental para votação das matérias, transferiu a pauta da 
Ordem do Dia para a próxima Sessão. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O 
Senhor Deputado Jorge Everton convidou os parlamentares e servidores 
da Casa para se fazerem presentes, às 14h e 30min, no Seminário sobre a 
Reforma da Previdência, que será realizado nesta Casa, nos dias 11 e 12 
do corrente, destacando que a matéria é de total interesse dos servidores do 
Estado. O Senhor Deputado Gabriel Picanço reportou-se ao pronunciamento 
do Deputado Joaquim Ruiz ressaltando a importância da ampliação do 
cadastro de servidores em programas habitacionais do governo para todos os 
poderes do Estado e que, irá interceder junto a governadora para que reflita 
sobre o assunto. Finalizou parabenizando o Governo do Estado, bem como os 
servidores do ITERAIMA pelo programa de entrega de títulos definitivos de 
terras dos municípios do Estado. E, não havendo mais nada a tratar, o Senhor 
Presidente deu por encerrada a Sessão e convocou outra para o dia 15, à hora 
regimental. Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: Angela 
A. Portella, Aurelina Medeiros, Chico Mozart, Coronel Chagas, Dhiego 
Coelho, Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, Izaías Maia, Jânio Xingú, 
Joaquim Ruiz, Jorge Everton, Marcelo Cabral, Masamy Eda, Naldo da 
Loteria, Odilon Filho, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

II – clínicas/consultórios;
III – laboratórios;
IV – escolas;
V – quartéis;
VI – restaurantes/pizzarias;
VII – hotéis e similares.
Parágrafo único. Havendo captação de água ou poço, o 

pagamento será no valor de 0,3 UFER. 
Art. 7º São isentos do pagamento de tarifas de esgoto as 

residências, instituições, órgãos, estabelecimentos comerciais, industriais 
ou afins, não alcançados pela rede de esgoto, ou aqueles em que não haja 
possibilidade de uso da rede instalada.

Art. 8º A concessionária de fornecimento de água tomará as 
providencias necessárias ao cadastramento dos usuários do sistema de 
esgoto.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Augusto Martins, 19 de maio de 2017.

Deputado Estadual JALSER RENIER
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

REQUERIMENTOS

REQUERIMENTO Nº 031, DE 2017.
O parlamentar que a este subscreve, fulcro no artigo 37, II, 

da Constituição do Estado c/c o artigo 93 IV do Regimento Interno e 
do artigo 22 do Código Ética parlamentar. Resolução 029/95, requer 
de vossa excelência, licença para afastamento do território nacional, 
no período de 15 a 19 do corrente mês, para tratar de assuntos de 
natureza particular. Requer ainda que seja expedida resolução da 
licença do referido período e descontados as sessões ordinárias em 
que o mesmo estará ausente.

                      Aguarda deferimento,
Sala de Sessões, 11 de maio de 2017.

JORGE EVERTON BARRETO GUIMARÃES
Deputado Estadual

 
REQUERIMENTO N.º 037 /2017

Excelentíssimo Senhor
Coronel Chagas Presidente em exercício, da Assembleia Legislativa do 
Estado de Roraima.
Senhor Presidente,

O Deputado que a este subscreve, amparado no que 
determina o art. 194, inciso V, do Regimento Interno deste Poder, 
requer de Vossa Excelência a retirada de tramitação do Projeto de 
Lei n.º 037/2017, de minha autoria, que, “Dispõe sobre alterações 
nos valores cobrados pela Agência de Defesa Agropecuária-ADERR, 
no transporte de animais, produtos e subprodutos de origem animal, 
registro de estabelecimento industrial e outros”, tendo em vista que 
tramita nesta Casa, o Projeto de Lei nº 030/2016, de autoria do Poder 
Executivo, que “Dispõe sobre a Defesa Sanitária Animal no Estado 
de Roraima e dá outras providências”, para qual serão apresentadas 
Emendas por este Parlamentar. 

   Sala das Sessões, 17 de Maio de 2017.
Mecias de Jesus

Deputado Estadual

INDICAÇÕES

REPUBLICAÇÃO POR ERRO MATERIAL
INDICAÇÃO Nº 226/17

O parlamentar que a esta subscreve,  com base no Art. 202 do 
Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento A Excelentíssima 
Senhora governadora de seguinte INDICAÇÃO:
MANUTENÇÃO DA PONTE DE MADEIRA DA CONFIANÇA 
2,VICINAL 8, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CANTÁ. 
QUE ENCONTRAM-SE EM PÉSSIMA CONDIÇÃO DE 
TRAFEGABILIDADE. 

JUSTIFICATIVA
A referida indicação se justifica pela atual situação em que se 

encontra a ponte, ela está precária, suas pranchas deterioradas pelo tempo 
e falta de manutenção. 

Os moradores da região que precisam dela para realizar suas 
atividades diárias estão preocupados, pois, a qualquer momento a ponte 
pode vir a desabar e consequentemente poderão ficar ilhados. 

Portanto, é de extrema importância a manutenção corretiva, 
para garantir o desenvolvimento da economia, e facilitar o trafego com 
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apresentado o relatório final do Mecanismo Nacional de Prevenção e 
Combate à Tortura - Ministério da Justiça. GRANDE EXPEDIENTE: O 
Senhor Deputado Jânio Xingú iniciou seu pronunciamento reportando-se à 
matéria divulgada no último domingo no Fantástico, onde o governador do 
Mato Grosso foi acusado de autorizar grampo telefônico ilegal de 
autoridades e chamou a atenção dos seus pares para a possibilidade da 
governadora também ter mandado o Serviço de Inteligência da Polícia Civil 
grampear, ilegalmente, os celulares de alguns parlamentares, para 
posteriormente fazer chantagem. Continuando, solicitou à Mesa Diretora 
que comunique o fato aos órgãos competentes para que tomem as devidas 
providências. Em seguida, informou que foi promulgada a Lei que proíbe o 
DETRAN de apreender veículos por atraso no pagamento do IPVA e 
sugeriu à população que ande com cópia da lei para se manifestarem junto 
ao DETRAN. Finalizou informando que irá reproduzir cinquenta mil 
cópias da lei para distribuir em todo o Estado. O Senhor Deputado George 
Melo iniciou sua fala informando que participou da visita realizada na 
Maternidade Nossa Senhora de Nazaré, juntamente com outros deputados, 
a fim de verificar as condições daquela unidade de saúde. De acordo com o 
Senhor Parlamentar, a situação é precária, faltam medicamentos, material 
hospitalar, a refeição é de péssima qualidade, servida depois das quinze 
horas, e aqueles servidores e pacientes estão clamando por providências das 
autoridades competentes. Em seguida, reportou-se ao pronunciamento do 
Deputado Jânio Xingu, destacando que a governadora mandou grampear os 
celulares dos parlamentares para posteriormente fazer chantagem em troca 
do pagamento de notas superfaturadas. Finalizou, destacando a falta de 
ação do governo dizendo que o Estado está abandonado e a população está 
à mercê da sorte. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente anunciou para a 
pauta da Ordem do Dia a discussão e votação em turno único do 
Requerimento nº 032/17, que requer prorrogação de prazo de 
funcionamento para a Comissão Especial Interna criada através da 
Resolução Legislativa nº 035/15, alterada pela Resolução Legislativa nº 
004/16 e nº 029/16, para analisar e dar parecer à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 003/15; Requerimento nº 033/17, que requer a realização 
de audiência pública no dia 23 de junho do corrente, às 9 horas, para tratar 
do tema Educação do Campo no Estado de Roraima”; Discussão e 
votação, em segundo turno, das seguintes proposições: Proposta de 
Emenda Constitucional nº 001/17, que “altera o Art. 27-A da Constituição 
do Estado de Roraima”, de autoria do Poder Executivo; Proposta de 
Emenda Constitucional nº 007/16, que “acrescenta dispositivos ao Art. 4º 
do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do Estado de Roraima 
(prorrogação de prazo de licença quando o recém-nascido for portador de 
necessidades especiais)”, de autoria de vários deputados; Discussão e 
votação em turno único do Projeto de Lei nº 123/16, que “institui no 
Estado de Roraima o Programa ‘Doador Solidário do Amanhã’ e dá outras 
providências”, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues; Projeto de Lei nº 
039/17, que “dispõe sobre a concessão do direito a uma folga anual para a 
realização de exames para prevenção do câncer de pele, de mama, de colo 
de útero, de próstata e de pulmão, e dá outras providências”, de autoria dos 
Deputados Jalser Renier e Masamy Eda; Projeto de Decreto Legislativo 
nº 034/16, que “concede a Comenda Orgulho de Roraima a personalidades 
e lideranças que defendem e lutam pela igualdade racial que indica e dá 
outras providências”, de autoria do Deputado Evangelista Siqueira; Projeto 
de Decreto Legislativo nº 001/17, que “concede a Comenda Orgulho de 
Roraima à Senhora Elaine Cristina Bianchi e dá outras providências”, de 
autoria do Deputado Brito Bezerra; Projeto de Decreto Legislativo nº 
002/17, que “concede a Comenda Orgulho de Roraima ao Senhor Jésus 
Rodrigues do Nascimento e dá outras providências”, de autoria do Deputado 
Brito Bezerra; Projeto de Decreto Legislativo nº 005/17, que “concede a 
Comenda Orgulho de Roraima ‘in memorian’ ao Senhor Gilberto Araújo 
Sobrinho e dá outras providências”, de autoria do Deputado Chico Mozart; 
Projeto de Decreto Legislativo nº 006/17, que “concede a Comenda 
Ordem do Mérito Legislativo, na categoria mérito, ao Senhor Paulo Sérgio 
Oliveira de Sousa e dá outras providências”, de autoria dos Deputados 
Jalser Renier e Masamy Eda. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou 
ao Senhor Primeiro-Secretário que procedesse à leitura do Requerimento nº 
032/17, que, colocado em discussão e votação simbólica, foi aprovado pela 
unanimidade dos deputados presentes. Continuando, o Senhor Presidente 
solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário que procedesse à leitura do 
Requerimento nº 033/17, que, colocado em discussão e votação simbólica, 
foi aprovado por unanimidade dos deputados presentes. Em seguida, o 
Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário que procedesse 
à leitura da Proposta de Emenda à Constituição nº 001/17, que, colocada em 
discussão e votação em segundo turno, foi aprovada por 19 votos favoráveis, 
nenhum contrário e nenhuma abstenção. Após, o Senhor Presidente 
solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário que procedesse à leitura da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 007/16, que, colocada em discussão 

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

Às nove horas do dia dezesseis de maio de dois mil e dezessete, 
no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima sexcentésima 
Sessão Ordinária do quinquagésimo terceiro período legislativo da sétima 
legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Havendo 
quórum regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
o Senhor Presidente em exercício, Deputado Chico Mozart, declarou 
aberta a Sessão, solicitando ao Senhor Segundo-Secretário, Deputado 
Marcelo Cabral, proceder à leitura da Ata da Sessão anterior, a qual foi 
lida e aprovada na íntegra. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao 
Senhor Primeiro-Secretário, Deputado Naldo da Loteria, proceder à 
leitura do Expediente. RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO: 
Mensagem Governamental nº 33, de 15/05/17, encaminhando para 
apreciação Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 
financeiro de 2018 (PLDO-2018). RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: 
Projeto de Lei s/nº, de 08/05/17, de autoria da Deputada Aurelina Medeiros, 
que “dispõe sobre a instalação de brinquedos para pessoas com deficiência 
em locais públicos”; Indicação s/nº, de 02/05/17, de autoria da Deputada 
Aurelina Medeiros, solicitando ao Governo do Estado, a implantação das 
Vicinais 21 e 22, Confiança 3 – Município de Cantá-RR; Indicação s/nº, de 
12/05/17, de autoria do Deputado Soldado Sampaio, solicitando ao 
Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a 
disponibilização de um trator com implementos de aração, roçadeira e 
carroça para o Distrito de Entre Rios, no Município de Caroebe-RR; 
Indicação s/nº, de 12/05/17, do Deputado Soldado Sampaio, solicitando ao 
Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a 
disponibilização de um trator com implementos de aração, roçadeira e 
carroça para a Comunidade Ametista, Meio da Colônia e Trairão, no 
Município de Amajari-RR; Indicação s/nº, de 15/05/17, do Deputado Zé 
Galeto, solicitando ao Governo do Estado,  aumentar a quantidade de 
transporte escolar para a Escola Estadual Professor Vidal da Penha Ferreira, 
localizada na Rua Antônio Marcos Vieira Costa, 1086 – Vila Entre Rios – 
Caroebe-RR; Indicação s/nº, de 15/05/17, do Deputado Evangelista 
Siqueira, solicitando ao Governo do Estado, a reativação do posto móvel de 
coleta de sangue do Hemocentro de Roraima; Indicação s/nº, de 15/05/17, 
do Deputado Masamy Eda, solicitando ao Governo do Estado, a recuperação 
da ponte da única via de acesso da Vila Samaúma I, localizada no Município 
de Mucajaí-RR; Indicação s/nº, de 15/05/17, do Deputado Masamy Eda, 
solicitando ao Governo do Estado, a reforma da Escola Estadual Fagundes 
Varela, localizada na Rua Macapá, Bairro Nova Cidade, nesta Capital; 
Indicação s/nº, de 15/05/17, do Deputado Masamy Eda, solicitando ao 
Governo do Estado, a recuperação da ponte de 30 metros sobre o Igarapé do 
Lontra, localizada na região do Brasília (Boqueirão), Município de Alto 
Alegre-RR; Requerimento s/nº, de 11/05/17, de autoria do Deputado 
Soldado Sampaio – Presidente da Comissão Especial Interna criada através 
da Resolução nº 035/2015, alterada pela Resolução nº 004/16 e nº 029/16, 
solicitando prorrogação de prazo, por igual período, para seu funcionamento; 
Requerimento s/nº, de 11/05/17, de autoria do Deputado Jorge Everton, 
requerendo licença para afastamento do território nacional, no período de 
15 a 19 do corrente mês, para tratar de assuntos particulares; Requerimento 
s/nº, de 15/05/17, de autoria do Deputado Evangelista Siqueira, requerendo 
a realização de Audiência Pública às 9h do dia 23 de junho do corrente ano, 
com a finalidade de tratar do tema “A Educação do Campo no Estado de 
Roraima”; Memorando nº 095, de 11/05/17, de autoria do Deputado 
Soldado Sampaio, justificando sua ausência nas Sessões Plenárias dos dias 
08, 09 e 10 de maio do corrente ano; Memorando nº 041, de 11/05/17, de 
autoria do Deputado George Melo, informando sua ausência à Sessão 
Plenária do dia 11 de maio do corrente ano; Memorando nº 077, de 
11/05/17, de autoria do Deputado Chico Mozart, justificando sua ausência 
à Sessão Plenária do dia 10 de maio do corrente ano; Memorando nº 069, de 
11/05/17, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues, informando sua ausência 
à Sessão Plenária do dia 11 de maio do corrente ano; Memorando nº 002, de 
15/05/17, do Deputado Chicão da Silveira, justificando sua ausência à 
Sessão Plenária do dia 11 de maio do corrente ano; Memorando nº 043, de 
15/05/17, do Deputado Gabriel Picanço, justificando sua ausência nas 
Sessões Plenárias dos dias 09 de março e 12 de abril do corrente ano; 
Memorando nº 06, de 11/05/17, do Deputado Dhiego Coelho, comunicando 
sua ausência na Sessão Ordinária do dia 02 de maio do corrente ano; 
Memorando Circular nº 058, de 15/05/17, da Deputada Lenir Rodrigues – 
Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito criada nos termos da 
Resolução nº 017/16, alterada pelas Resoluções nºs 019/16, 024/16, 025/16, 
027/16 e 031/16, informando realização de Audiência Pública no dia 
16/05/17, às 19:30h, no Plenário Noêmia Bastos Amazonas, onde será 
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plenário no dia 25/04/17 por estar desenvolvendo trabalhos internos da 
Presidência; Memorando nº 028/17, de 16/05/16, do Deputado Jalser 
Renier, informando que não pôde comparecer ao plenário no dia 26/04/17 
por estar desenvolvendo trabalhos internos da Presidência. DIVERSOS: 
Ofício nº 143, de 28/04/2017, da CAIXA - Gerência Executiva de Governo 
Boa Vista/RR, notificando Crédito de Recursos Financeiros no valor de R$ 
6.720.293,79 (seis milhões, setecentos e vinte mil, duzentos e noventa e três 
reais e setenta e nove centavos); Ofício nº 144, de 28/04/2017, da CAIXA 
- Gerência Executiva de Governo Boa Vista/RR, notificando Crédito de 
Recursos Financeiros no valor de R$ 1.048.832,75 (um milhão, quarenta e 
oito mil, oitocentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos); Ofício 
nº 158, de 10/05/2017, da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Desenvolvimento – SEPLAN, informando celebração de Convênio nº 
03/2017/GER/SECULT/MUNICÍPIO DE NORMANDIA, cujo objeto é a 
realização do “XV Festival da Melancia e Feira da Agricultura Familiar”; 
Carta nº 159, de 14/03/2017, do Fórum Nacional de Comitês de Bacias 
Hidrográficas – FNCBH, encaminhando Moção nº 054/2016, aprovada na 
Assembleia Geral ocorrida em 08/07/2016, na cidade de Salvador-BA. 
GRANDE EXPEDIENTE: O Senhor Deputado Izaías Maia iniciou seu 
pronunciamento, mais uma vez, chamando atenção das autoridades 
competentes para a gravidade do problema energético do Estado, destacando 
a importância da união da classe política para se mobilizarem e buscarem 
meios para resolver o problema. Em seguida, manifestou-se favorável ao 
término da votação secreta, pois entende que esta é a Casa do Povo e povo 
tem o direito de saber do voto do parlamentar. Finalizou colocando o 
Programa Barra Pesada à disposição dos senhores parlamentares para se 
manifestarem a respeito da energia do Estado. O Senhor Deputado Joaquim 
Ruiz reportou-se à situação da forte imigração de venezuelanos para o 
Estado de Roraima. Informou ainda sobre a chegada da comissão da ONU, 
junto com uma equipe da Presidência do Brasil, que vieram verificar essa 
situação. Disse que soube, através da imprensa, que uma das alternativas do 
governo é criar um campo de refugiados para abrigar essas pessoas, o que, 
em sua opinião, não seria a melhor opção. Segundo o Senhor Deputado, o 
Brasil é um país de imigrantes, principalmente de turcos, com quase dois 
milhões, segundo dados do IBGE, mas Roraima é um estado novo, cuja 
população é de mais ou menos 500 mil habitantes. Conforme o Parlamentar, 
existem regiões como o Baixo Rio Branco, com população extremamente 
rarefeita, que poderia ser transformada numa região pujante na produção de 
alimentos, por ser próxima tanto de Manaus como de Boa Vista. Para o 
Parlamentar, se for criado um projeto de desenvolvimento naquela região, 
com o apoio da ONU e do Governo Federal, poderão ser assentadas ali 
dezenas de famílias e isso evitaria que pessoas com formação acadêmica 
ficassem nas ruas de Boa Vista vendendo o seu corpo ou trabalhando em 
atividades bem abaixo de sua formação. Comentou também sobre o 
Programa Mais Médicos, dizendo que esse projeto poderia ser desenvolvido 
naquela região ou em locais onde mais precisam desses profissionais. Na 
opinião do Senhor Deputado, abrir um campo de refugiados não resolve, no 
entanto é preciso fazer um projeto no processo migratório incluindo os 
agricultores que vieram de outras regiões e não estão tendo acesso às terras. 
Finalizou dizendo que é preciso encontrar uma solução para esse problema 
tanto dos venezuelanos, como dos indígenas com projetos sociais que 
atendam o Amazonas e Roraima, já que nem a FUNAI nem o Ministério 
Público Federal tomam uma posição. O Senhor Deputado George Melo 
iniciou sua fala reportando-se ao pronunciamento do Senhor Deputado 
Joaquim Ruiz, destacando que realmente existem venezuelanos qualificados 
precisando trabalhar, mas existem também brasileiros com curso superior 
trabalhando em outras áreas por conta da falta de oportunidade. Em seguida, 
teceu críticas ao Governo do Estado pela falta de ação e compromisso com 
o povo de Roraima, destacando que o governo está divulgando a construção 
de casas populares enquanto que o projeto é da Caixa Econômica e será 
cobrado dos mutuários, uma vez que o Estado contribui apenas com o 
terreno. De acordo com o Senhor Deputado, o governo, ao invés de 
contratar médicos através de terceirizadas, pagando valores absurdos, 
deveria realizar concurso público e valorizar o povo do Estado. Finalizou 
atribuindo ao governo o caos que assola o Estado. A Senhora Deputada 
Lenir Rodrigues iniciou reportando-se à Audiência Pública do Sistema 
Prisional realizada neste plenário, no último dia 16, que teve como objetivo 
apresentar às autoridades e Poderes constituídos o relatório final do 
Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura do Ministério da 
Justiça, com a presença de Conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e 
outras autoridades. Continuando, destacou a importância dos Senhores 
Parlamentares tomarem conhecimento da gravidade do problema 
apresentado no relatório, uma vez que o Brasil pode ser condenado na Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, e, o Estado, como o causador do 
problema, pode ter sansões graves. Informou que veio a esta Casa a 
recomendação de institucionalizar o Comitê Estadual de Prevenção e 

e votação em segundo turno, foi aprovada por 18 votos favoráveis, nenhum 
contrário e nenhuma abstenção. Dando continuidade, o Senhor Presidente 
solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário que procedesse à leitura do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 005/17, que, colocado em discussão e votação em 
turno único, foi aprovado por 17 votos favoráveis, nenhum contrário e 
nenhuma abstenção. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Primeiro-Secretário que procedesse à leitura do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 034/16, que, colocado em discussão e votação em turno 
único, foi aprovado por 16 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma 
abstenção. Em seguida, o Senhor Presidente, suspendeu a Sessão, pelo 
tempo necessário, para que as Comissões em Conjunto pudessem analisar e 
emitir parecer aos Projetos de Lei nºs 123/16 e 039/17. Após o tempo 
estipulado, o Senhor Presidente reabriu a Sessão solicitando ao Senhor 
Primeiro-Secretário que procedesse à leitura do Projeto de Lei nº 123/16, 
que, colocado em discussão e votação, foi aprovado por 13 votos favoráveis, 
nenhum contra e nenhuma abstenção. Dando continuidade, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário que procedesse à leitura 
do Projeto de Lei nº 039/17, que, colocado em discussão e votação, foi 
aprovado por 14 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. 
Em seguida, o Senhor Presidente transferiu o restante das matérias da pauta 
da Ordem do Dia para a próxima Sessão. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O 
Senhor Deputado Masamy Eda convidou os membros da Comissão de 
Cultura e Juventude para reunião que ocorrerá logo após o término da 
Sessão. E, não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente encerrou a 
Sessão convocando outra para o dia 17, à hora regimental. Registraram 
presença, no painel, os Senhores Deputados: Angela Á. Portella, Aurelina 
Medeiros, Brito Bezerra, Chicão da Silveira, Chico Mozart, Dhiego 
Coelho, Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías 
Maia, Jalser Renier, Jânio Xingú, Joaquim Ruiz, Lenir Rodrigues, 
Marcelo Cabral, Masamy Eda, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, 
Odilon Filho, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

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

Às nove horas do dia dezessete de maio de dois mil e dezessete, 
no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima sexcentésima 
primeira Sessão Ordinária do quinquagésimo terceiro período legislativo da 
sétima legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. 
Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo 
roraimense, o Senhor Presidente em exercício, Deputado Masamy Eda, 
declarou aberta a Sessão, convidando os Senhores Deputados Chicão da 
Silveira e Lenir Rodrigues para atuarem como Primeiro e Segundo-
Secretário ad hoc, respectivamente. Em seguida, solicitou à Senhora 
Segunda-Secretária proceder à leitura da Ata da Sessão anterior, a qual foi 
lida e aprovada na íntegra. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao 
Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do Expediente. RECEBIDOS 
DOS DEPUTADOS: Indicação s/nº, de 10/05/17, do Deputado Masamy 
Eda, encaminhando ao Governo do Estado, para aquisição de ambulâncias 
do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para atender o 
Município de Caracaraí-RR; Indicação s/nº, de 16/05/17, do Deputado Zé 
Galeto, encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de ponte na 
Vicinal 1, região de Samaúma, Município de Mucajaí-RR; Indicação s/nº, 
de 16/05/17, do Deputado Zé Galeto, encaminhando ao Governo do Estado, 
para revitalização da Escola Estadual Ayrton Senna da Silva, localizada na 
Rua Floriano Peixoto, 221 – Centro de Boa Vista-RR; Requerimento s/nº, 
de 16/05/17, da Deputada Lenir Rodrigues – Presidente da Comissão 
Especial Interna criada nos termos da Resolução nº 014/17, solicitando 
prorrogação de prazo, por igual período, para seu funcionamento; 
Substitutivo ao Projeto de Lei nº 041/17, que “dispõe sobre a criação da 
Indenização de Especialização em Atividades de Operações Especiais aos 
Policiais Militares do Batalhão de Operações Especiais – BOPE, no âmbito 
da Polícia Militar do Estado de Roraima, nos termos desta Lei, e dá outras 
providências”; Memorando nº 023/27, de 16/05/17, do Deputado Jalser 
Renier, informando que não pôde comparecer ao plenário no dia 05/04/17 
por estar desenvolvendo trabalhos internos da Presidência; Memorando nº 
024/27, de 16/05/17, do Deputado Jalser Renier, informando que não pôde 
comparecer ao plenário no dia 06/04/17 por estar desenvolvendo trabalhos 
internos da Presidência; Memorando nº 025/17, de 16/05/17, do Deputado 
Jalser Renier, informando que não pôde comparecer ao plenário no dia 
18/04/17 por estar desenvolvendo trabalhos internos da Presidência; 
Memorando nº 026/17, de 16/05/17, do Deputado Jalser Renier, informando 
que não pôde comparecer ao plenário no dia 20/04/17 por estar 
desenvolvendo trabalhos internos da Presidência; Memorando nº 027/17, 
do Deputado Jalser Renier, informando que não pôde comparecer ao 
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que proceda à leitura da Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Izaías Maia - Lida a Ata.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – 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 DOS DEPUTADOS:
 Projeto de Lei s/nº, de 22/03/17, do Deputado Brito Bezerra, 
que “estabelece condições e requisitos para a classificação de estâncias 
turísticas, e dá outras providências”.
 Projeto de Lei s/nº, de 22/03/17, do Deputado Mecias de 
Jesus, que “dispõe sobre o parcelamento de tributos estaduais, e dá outras 
providências”.
 Indicação s/nº, de 22/03/17, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para ressaltar a grande deficiência de 
profissionais da área da saúde para atender as comunidades do interior do 
Município de Alto Alegre.
 Indicação s/nº, de 22/03/17, do Deputado Masamy Eda, para 
ressaltar a situação de abandono da Escola Estadual 31 de Março, localizada 
na zona norte desta Capital.
 Indicação s/nº, de 22/03/17, do Deputado Masamy Eda, para 
ressaltar a situação de abandono da Escola Estadual Coelho Neto, localizada 
no Município de Mucajaí – RR.
 Indicação s/nº, de 22/03/17, do Deputado Coronel Chagas, 
encaminhando ao Governo do Estado, para isenção de ICMS na aquisição 
de armas de fogo, munições e coletes à prova de bala para agentes 
penitenciários, policiais militares, policiais civis, bombeiros militares e 
guardas municipais.
 Memorando nº 025, de 22/03/17, do Deputado Coronel Chagas, 
informando sua ausência na Sessão Plenária do dia 23 de março do corrente 
ano.
 Memorando nº 019, de 22/03/17, da Deputada Angela Águida 
Portela, informando sua ausência na Sessão Plenária dos dias 22 e 23 de 
março do corrente ano.
 Memorando nº 042, de 22/03/17, da Deputada Lenir Rodrigues, 
informando sua ausência na Sessão Plenária do dia 23 de março do corrente 
ano.
 Memorando nº 09, de 22/03/17, do Deputado Valdenir Ferreira 
da Silva, informando sua ausência na Sessão Plenária do dia 21 de março 
do corrente ano.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos Oradores Inscritos para o 
Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – procede à 
chamada.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, servidores desta Casa, bom dia às pessoas 
que acompanham nessa Casa, assim, como os telespectadores da TV 
Assembleia.
 Senhor Presidente, não poderia deixar passar em branco e 
registrar duas datas comemorativas que avalio como importantes para 
nosso estado e para nosso país. Ontem, em frente às Planadas do Palácio 
Hélio Campos, houve a troca do comando do Corpo de Bombeiros Militar, 
a promoção de praças, oficiais e a promoção da primeira mulher ao posto 
de Coronel do Estado de Roraima, isso é algo que precisa ser lembrado, de 
ser felicitado e reconhecido. Quero aqui parabenizar o Governo do Estado 
pela bela iniciativa de fazer acontecer essas promoções tanto para praça, 
oficial do nosso belo querido Corpo de Bombeiros. Não podemos deixar 
de reconhecer. Quero render minhas homenagens, e já propondo, e acredito 
que vamos aprovar por unanimidade uma homenagem a esse bravo soldado 
do fogo chamado Coronel Cláudio Amaral. A história dele confunde-
se com o Corpo de Bombeiros. Coronel Amaral, em 2001, liderou junto 
à tropa de bombeiros toda emancipação do Corpo de Bombeiros, que até 
então, era atrelada à Polícia Militar e de lá pra cá o Corpo de Bombeiros 
só teve sucesso, certo desempenho de suas atividades, sucesso na boa 
convivência com a sociedade. Levando sua imagem, como instituição 
primordial do estado, sucesso quando expandiu o Corpo de Bombeiros 
pelo interior do estado, hoje, temos em Rorainópolis, Caracaraí, Pacaraima. 
Estamos trabalhando Corpo de Bombeiros junto com o Deputado Gabriel 
para logo, logo levar para 210 e Município do Baliza para atender aqueles 

Combate à Tortura e o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à 
Tortura. De acordo com a Senhora Parlamentar, a Assembleia já está 
analisando a possibilidade da criação desses órgãos, mas não está achando 
interessante e por isso está apresentando indicação ao Executivo para que 
assuma a criação e este Poder irá monitorar as recomendações. Em seguida, 
falou da comemoração do Dia Nacional do Defensor Público, destacando a 
importância da Defensoria Pública, visto que esta instituição é, muitas 
vezes, o único refúgio que uma família pobre tem para se socorrer no 
Estado. Finalizou destacando a importância desta Casa se sensibilizar e 
melhorar o orçamento da Defensoria Pública do Estado. ORDEM DO 
DIA: O Senhor Presidente anunciou para pauta da Ordem do Dia as 
seguintes proposições: discussão e votação em turno único do Projeto de 
Lei nº 090/16, que “dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de 
sanitários adaptados aos deficientes físicos nas instituições públicas e 
privadas de ensino do Estado de Roraima e dá outras providências”, de 
autoria do Deputado Masamy Eda; do Projeto de Lei nº 040/17, que “altera 
a Lei nº 1.038, de 01/04/16, que estabelece parâmetros para remissão, 
negociação e parcelamento de dívidas resultantes de operações de créditos 
contratados junto ao extinto Banco de Roraima S/A – BANER, e dá outras 
providências”, de autoria do Deputado Gabriel Picanço; do Requerimento 
nº 034/17, de 16/05/17, da Deputada Lenir Rodrigues, requerendo 
prorrogação de prazo, por igual período, para a Comissão Especial Interna 
criada nos termos da Resolução nº 014/17; do Requerimento nº 035/17, de 
16/05/17, da Deputada Angela A. Portella, requerendo a disponibilidade do 
Plenário Valério Magalhães no dia 18 de maio do corrente, das 14 às 17h, 
para continuação do debate explanatório e conclusivo acerca dos avanços, 
gargalos e perspectivas quanto ao enfrentamento da violência e da 
exploração sexual de crianças e adolescentes no Estado de Roraima, 
realizado no seminário de Enfrentamento à Violência Sexual Contra 
Crianças e Adolescentes. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao 
Senhor Primeiro-Secretário que procedesse à leitura do Requerimento nº 
034/17. Colocado em discussão e votação simbólica, foi aprovado. 
Continuando, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário 
que procedesse à leitura do Requerimento nº 035/15. Colocado em 
discussão e votação simbólica, foi aprovado. Dando continuidade, o Senhor 
Presidente suspendeu a Sessão pelo tempo necessário para que as Comissões 
em Conjunto pudessem analisar e emitir parecer ao Projeto de Lei nº 
090/16. Após o tempo estipulado, o Senhor Presidente reabriu a Sessão 
solicitando ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do Projeto de 
Lei nº 090/16. Colocado em discussão e votação nominal e eletrônica, o 
projeto foi aprovado, em turno único, por 14 votos favoráveis, nenhum 
contrário e nenhuma abstenção. Prosseguindo, o Senhor Presidente 
solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do Projeto de Lei 
nº 040/17. Colocado em discussão e votação nominal e eletrônica, a matéria 
foi aprovada, em turno único, por 13 votos favoráveis, nenhuma contra e 
nenhuma abstenção. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: A Senhora Deputada 
Angela Á. Portella convidou seus pares a participarem da reunião da 
Comissão de Defesa dos Direitos da Família, da Mulher, da Criança, do 
Adolescente e Ação Social, que será transformada em Comissão Especial, 
quinta-feira, dia 18, oportunidade em que debaterão sobre a exploração 
sexual contra crianças e adolescentes, com a presença da UNICEF e dos 
Conselhos Tutelares. E, não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente 
encerrou a Sessão, convocando outra para o dia 18, à hora regimental. 
Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: Angela Á. 
Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chicão da Silveira, Dhiego 
Coelho, Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías 
Maia, Jalser Renier, Joaquim Ruiz, Lenir Rodrigues, Masamy Eda, 
Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Soldado Sampaio e 
Valdenir Ferreira.

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA

ATA DA 2581 SESSÃO, EM 23 DE MARÇO DE 2017.
53º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CHICO MOZART

(Em exercício)
 Às nove horas do dia vinte e três de março de dois mil e 
dezessete, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
quingentésima octogésima primeira Sessão Ordinária do quinquagésimo 
terceiro período Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro 
aberta a Sessão.
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário, Deputado Izaías Maia, 
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cada dia mais, esse capital especulativo, correntista, está ditando as regras 
do jogo. A reforma da previdência nada mais do que isso é ter superavit em 
seguridade social para pagar juros da dívida. Então, esse cenário é que nós 
encontramos em contrapartida e a nossa militância está sendo conclamada 
a militar, a reagir com alternativas e mais, reagir com soluções. Se atribui a 
muitos partidos de esquerda, em especial a partidos históricos como é o PC 
do B, que nós não temos competência para administrar. Está aí o exemplo 
do Governo de Flávio Dino, no Maranhão, que pegou um estado sucateado 
e hoje é o governador mais bem avaliado do país. Um estado que paga 
o segundo melhor salário aos professores e aos servidores públicos como 
um todo. Então, nós temos condições sim de não só apontar o dedo como 
de encaminhar soluções. Assim está sendo feito no Maranhão e em várias 
prefeituras que nós governamos no Brasil afora. O PCdoB de Roraima está 
imbuído nesse processo e quero aqui desejar a todos os filiados do nosso 
partido sucesso, não vamos esmorecer, pelo contrário, vamos reagir. E, 
como todo o partido almeja e galga um espaço de poder, o PCdoB não é 
diferente. Temos aí a meta de eleger em deputado federal em 2018, isso 
é meta estabelecida pela direção estadual, pela direção federal, e vamos 
ampliar a nossa bancada estadual aqui nesta Casa para dois ou três estaduais 
aqui neste Casa, com certeza. Então, parabéns pessoal do PCdoB e aos 
filiados de Roraima.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Evangelista Siqueira 
– Senhor Deputado Sampaio, primeiro parabenizar Vossa Excelência pelo 
discurso, usando a tribuna para parabenizar o PCdoB, nosso grande amigo 
de primeira hora, 95 anos de muita dedicação à história do povo brasileiro. 
Essa história de quase um centenário de existência mostra o compromisso 
do seu partido, do PCdoB com o povo brasileiro. Então, está de parabéns o 
partido como senhor bem citou, o nosso estado do Maranhão, o seu estado, 
o meu estado, pois se nós hoje nos encontramos em Roraima se deve à falta 
de condições que o nosso estado de origem nos deu e, ao chegar aqui, fomos 
abraçados tão grandemente por esta terra amada. Parabenizar o senhor e o 
seu partido pelo aniversário e dizer que no período de retrocesso, o PCdoB 
é exemplo de luta pelas causas sociais, pela luta de garantias de direitos à 
manutenção, porque, na verdade, hoje nós não lutamos para aumentar mais, 
porque já está tão difícil, lutamos para tentar garantir o que já temos. Dizer, 
também, que Vossa Excelência nos orgulha muito nesta Casa, porque assim 
como seu partido, Vossa Excelência desempenha um excelente mandato a 
serviço do povo de Roraima, lutando pelas classes trabalhadoras, sempre 
deixando o gabinete aberto para receber. Eu sou seu companheiro diário e 
lhe parabenizo pela postura de parlamentar de segundo mandato e ao nobre 
PCdoB pelos 95 anos de existência prestando relevantes serviços ao povo 
brasileiro.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado George Melo – Eu 
quero parabenizar pelos 95 anos do PCdoB, ressaltando que hoje a questão 
trabalhista no Brasil é simplesmente burocrática. Estamos perdendo os 
nossos empregos porque no Brasil está tão difícil, hoje, você contratar uma 
pessoa, é muito burocrático. Hoje, quem tem uma firma, tem dificuldade de 
trabalhar com essa firma pois há muita carga tributária, muitos impostos, e 
quem está acontece que quem tem capital o está levando para a Argentina, 
para a Colômbia, para o Peru. Então, ou a gente faz uma reflexão na questão 
trabalhista do Brasil como disse ainda há pouco o Deputado Evangelista, 
ou nós teremos que parar para, pelo menos, manter o que tem. Acho que o 
Brasil tem que fazer uma reflexão maior. Acho que não adianta ter direitos 
trabalhistas com o povo desempregado, é preciso haver uma equação. Os 
tempos mudaram, o Brasil precisa se adequar a essa nova modalidade de 
comércio e nós precisamos ter esse capital dentro do Brasil para gerarmos 
emprego para o povo brasileiro, porque se temos a lei que te protege e não 
ter o emprego, não adianta de nada e é o que está ocorrendo hoje no Brasil. 
Então, queria que o PCdoB, sendo uma vanguarda como é, queria que 
ele fizesse essa reflexão, porque é importante que o povo brasileiro tenha 
trabalho, porque se houver trabalho, certamente, estaremos mais felizes e é 
isso que o Brasil precisa.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio continua– Obrigado, 
Deputado George Melo, mas quero discordar de Vossa Excelência. Acho 
que a sua preocupação é válida, mas não é a reforma trabalhista que precisa 
ser feita neste País e sim a tributária. Posso até depois lhe mandar um vídeo 
aqui feito pelas universidades, onde demonstra que um trabalhador que 
ganha 4 mil reais de salários, o que ele leva para casa é apenas 1200 reais 
de fato, pois esses 2800 reais são de tributo. Talvez, o nome da reforma não 
seja trabalhista e sim a tributária que penaliza o trabalhador, que absolve o 
trabalho dele como, também, absolve e encarece a mão de obra do Brasil. 
Então, talvez a reforma certa deverá ser tributária, e não a trabalhista.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Coronel Chagas- 
Deputado Sampaio, eu quero parabenizá-lo pelo seu Pronunciamento dizer 
que o PC do B presta um relevante serviço ao país há quase um século e 
aqui em Roraima você à frente desse partido e também na mesma pegada 

três municípios. Tudo isso foi idealizado pelo então Comandante Coronel 
Amaral, então, quero render minhas homenagens e pedir a esta Casa, fazer 
uma homenagem a esse cidadão, servidor público, que já estava aposentado, 
já estava na reserva, quando aceitou novamente o desafio de Comandar o 
Corpo de Bombeiros por mais de dois anos e fez um excelente trabalho. 
Quero pedir o apoio de Vossas Excelências e Mesa Diretora para rendermos 
essa homenagem, até porque é algo motivador, é algo que, com certeza 
servirá de exemplos aos demais Bombeiros Militares, policiais, servidor 
público e sociedade roraimense como um todo. O belo e compromissado 
trabalho realizado pelo Coronel Amaral. Quero desejar todo sucesso do 
mundo, ao novo Comandante Coronel Doriedson, roraimense, ingressou 
na Polícia Militar 2001, juntamente comigo, e teve uma carreira próspera, 
galgando o posto de Comandante do Corpo de Bombeiros, tem 17 anos 
de carreira, é um jovem macuxi, conhecido de todos aqui, conhecido na 
sociedade roraimense, tem muita disposição para acertar e aprendeu 
bastante com o Coronel Amaral. Quero desejar aqui ao nosso amigo, 
Coronel Doriedson todo sucesso do mundo nesse novo desafio. Quero 
parabenizar, mais uma vez, Vanísia, 1ª Coronel do Corpo de Bombeiros 
do Estado de Roraima e da Região Norte. É uma grande conquista para as 
mulheres roraimenses, as mulheres que hoje, temos a Governadora, uma 
Prefeita, Presidente do Tribunal de Justiça, Defensora Geral, Procuradora-
Geral, ou seja, vários cargos relevantes nesse estado e ocupado por mulheres 
e o Corpo de Bombeiros não ficou para trás, promovendo a Vanísia ao cargo 
de uma instituição militar, que é o posto de Coronel, quero desejar a todas 
as mulheres roraimenses sintam-se felicitadas em nome da nossa amiga 
Vanísia.
 Senhor Presidente, outra data importante que quero registrar 
nesse momento é os 95 anos de existência do meu partido, PCdoB. 
Completará 95 anos, Deputado Jorge Everton, no próximo sábado, dia 25. 
É o partido com maior vida ativa politicamente nesse país, num país que 
está banalizada esta questão partidária onde as pessoas não têm identidade 
com os partidos, onde se criam partidos da noite para o dia. PCdoB é um 
exemplo de resistência, mesmo passando por vários momentos da sua 
história, na clandestinidade durante esses 95 anos, mas estava lá o PCdoB 
com sua bandeira enfincada. É um partido moderno, partido de história e é 
um partido de bandeira e a bandeira do PCdoB é o trabalhador. Peço que a 
taquigrafia junte a história do nosso partido e publique na minha fala, não 
quero nem me apegar das lutas, nas frentes e na defesa do trabalhador que o 
PCdoB desenvolveu, esteve ao lado da sociedade brasileira nesses 95 anos. 
E no rompimento da república velha, ao estado novo, a Getúlio, Juscelino, 
no enfrentamento da ditadura militar, na redemocratização do país.
 Quero trazer à baila a discussão do PC do B nos dias de hoje, 
que é chamado para um grande desafio, que é fazer esse enfrentamento 
que está ocorrendo em nosso país, no desmancho da máquina pública, 
da retirada dos direitos dos trabalhadores que está ocorrendo e inclusive 
ontem no Congresso Nacional, na Câmara Federal com a votação do 
projeto de terceirização. O PC do B está mais vivo do que nunca com sua 
militância para ir às ruas, para ir ao embate no congresso, nas Assembleias, 
nas Câmaras dos vereadores, defendendo esses retrocessos que ocorrem 
hoje no país, e não avanço. Retrocesso como esse, a terceirização, onde 
precariza o trabalho, onde deixa vulnerável o trabalhador, em especial o 
serviço público que nós conhecemos muito bem e convivemos em nosso 
estado, não é diferente nos demais estados da federação, o que é essa 
famigerada terceirização. Na verdade, muita gente ganha dinheiro com isso, 
contrata porto, serviço com preço X para o governo e paga um salário de 
miséria para o trabalhador, e com essa terceirização aprovada no congresso, 
além da atividade-meio, também poderá ser atingida agora a atividade-
fim, ou seja, vários trabalhos hoje que estão sendo desenvolvidos com 
servidores de carreira, poderão ser ocupados por serviços terceirizados. 
Esse direito e muitos direitos trabalhistas estão sendo retirados, como 
vale-transporte, ticket-alimentação. A empresa paga se quiser. Outro 
retrocesso que se caminha é a reforma trabalhista que está ocorrendo neste 
momento aí, inclusive deixando a relação de trabalho entre empregado 
e patrão, tirando os sindicatos, o acordo coletivo, os movimentos 
sindicais da mesa de negociação. Um estado onde o desemprego é pleno, 
como fica esse trabalhador em uma negociação direta com seu patrão? 
Altamente vulnerável. E o outro retrocesso é o que estamos discutindo 
aqui diariamente, que é a proposta da reforma previdenciária, ou seja, um 
pacote de maldades, enfraquecimento do Estado que tire os direitos dos 
trabalhadores em favor do grande capital, em favor do capital correntista. 
Só o Brasil não percebe isso, só a grande classe burguesa que não percebe 
isso. Recentemente a Inglaterra que fugiu da União Europeia para poder 
cuidar do seu povo. Os Estados Unidos elegeram o Trump agora, que não 
foi nada a mais, nada a menos, do que dizendo: chegar para lá esse capital 
especulativo. Os Estados Unidos querem para os outros países, mas para 
eles, eles não querem. Em Roraima, no Brasil, nos países latino-americanos, 
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 Gostaria que fosse incluso em meu pronunciamento, o discurso 
que preparei, que diz: 95 Anos do Pc do B / A História do Brasil é marcada 
por atuação comunista.
 O partido surgiu em 25 de março de 1922, assumindo os ideais de 
construção nacional após as proclamações da Independência, da Abolição 
e da República e lutando contra entraves oligárquicos. Desde então, tem 
papel importante no desenvolvimento do Brasil. Foi alvo de perseguições 
e pagou um alto preço por sua coerência e persistência ideológicas, com 
mortes, prisões, torturas, exílios e longos períodos de clandestinidade, 
ilegalidade e semilegalidade. Destacou-se no combate à ditadura militar. 
Com o início do ciclo progressista dos Presidentes Luiz Inácio Lula da 
Silva e Dilma Rousseff, participou pela primeira vez de um governo da 
República. Historicamente, a sigla defende as causas dos trabalhadores no 
campo e na cidade. Estimula a cultura brasileira por ser fator estratégico 
no projeto de nação. Entre seus filiados, já estiveram exponentes culturais 
como Graciliano Ramos, Jorge Amado, Cândido Portinari, Oscar Niemeyer 
e Di Cavalcanti.
 O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) mantém-se onde 
sempre esteve: na linha de frente em defesa da democracia. Em 2016, 
teve protagonismo na luta contra o impeachment ilegal da presidente 
Dilma Rousseff. Agora, chega aos 95 anos de existência com o desafio 
de enfrentar o desmonte do Estado brasileiro, promovido pelo presidente 
ilegítimo Michel Temer.
 Um dos grandes desafios este ano é resistir à ofensiva de 
conservadores que querem excluir do Parlamento a mais longeva legenda 
em atuação no país. A Proposta de Emenda à Constituição da Reforma 
Política (PEC 36/16) foi aprovada pelo Plenário do Senado no final de 
2016 e será analisada pela Câmara neste primeiro semestre. O texto divide 
os partidos políticos em dois grupos com o estabelecimento da cláusula 
de barreira. As legendas que obtiverem o mínimo de 2% dos votos nas 
eleições de 2018 e 3% em 2022 poderão acessar o Fundo Partidário e terão 
tempo de rádio e televisão. Já os que não superarem o número mínimo de 
votos têm garantido o mandato de seus eleitos, mas perdem os benefícios. 
Essas medidas não resolvem a crise de representação do Parlamento, pelo 
contrário, agravam o problema enfraquecendo o debate no Legislativo e o 
sistema democrático.
 Em Roraima, o projeto político do PCdoB em 2018 é a eleição 
de um deputado federal e dois estaduais. Atualmente, possui em suas 
fileiras partidárias sete vereadores: 01 Bonfim, 01 Cantá, 01 São João da 
Baliza, 01 Rorainópolis e 02 em Boa Vista, evidenciando o crescimento 
significativo do partido nos últimos anos, além do seu compromisso com a 
sociedade roraimense em cada canto do nosso Estado.
 Quero agradecer a contribuição de todos e um bom dia a todos.
 O Senhor Presidente Chico Mozart - Deputado Soldado, eu 
gostaria de me unir e lhe parabenizar pelo relevante trabalho que Vossa 
Excelência tem prestado a frente do PC do B. Vossa Excelência faz jus 
ao nome que leva: o de Soldado, tanto aqui dentro da Casa como fora. 
A sua luta é incansável atrás das garantias dos direitos dos trabalhadores. 
Parabéns!
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus - Senhor Presidente, 
Senhor Corregedor, Deputado Masamy Eda, senhoras e senhores deputados, 
servidores desta casa, amigos da imprensa, senhores e senhoras que 
acompanham o trabalho desta Casa no Plenário, Presidente Chico Mozart, 
meus caros colegas Deputados, Deputado Joaquim Ruiz, há poucos dias 
eu assisti honradamente, Deputado Jorge Everton, o Deputado Joaquim 
Ruiz fazer daqui um elogio ao Deputado Jhonatan de Jesus por um Projeto 
de lei apresentado, de interesse da região amazônica em especial do nosso 
Estado e, hoje, Deputado Joaquim Ruiz, eu também a essa tribuna mais 
orgulhoso do que nunca, orgulhoso como roraimense e orgulhoso como 
pai, porque o Deputado Jhonatan de Jesus, deputado federal por Roraima, 
que tem feito um grande trabalho pelo nosso Estado, e já é notadamente 
o deputado federal que mais trouxe recurso para esse Estado, só para o 
Governo do estado cerca de 70 milhões de reais. Eu quero aproveitar e 
pedir ao Governo do Estado através do nosso líder dedicado Brito Bezerra, 
que possa nos ajudar na agilidade do processo nas secretarias para que 
essas obras possam andar. Só para o parque Anauá, o deputado Jhonatan 
colocou 14 milhões de reais no início do ano passado, esse recurso quando 
foi colocado para Roraima também foi colocado para Salvador-BA, pelo 
Deputado do PRB Tieron. Lá já vão inaugurar a obra em junho, o nosso 
aqui sequer iniciou o processo de licitação, mas tudo bem com relação a 
isso. Eu vim aqui para falar do meu orgulho, porque o Deputado Jhonatan 
de Jesus, Deputado Odilon, acaba de ser escolhido para ser Presidente da 
Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados Federais, umas das 
Comissões, Deputado George Melo, mais importantes da Câmara Federal. 
É a primeira vez que um Deputado de Roraima alcança a Presidência de 
uma comissão tão importante. Eu não poderia deixar de, como cidadão, 

e com mesmos objetivos ideológicos do partido, representa muito bem o 
PC do B no nosso Estado e sob o seu comando o partido cresceu. Meus 
parabéns por sua atuação e pelo posicionamento do seu partido e também 
quero me somar à sua fala no tocante ao destaque dado ao Coronel Edivaldo 
Cláudio Amaral. É grande servidor público, foi Policial Militar, depois, 
quando houve a separação do Corpo de Bombeiros, da estrutura orgânica 
da PM, ele optou por ingressar no Corpo De Bombeiro. Ele foi o primeiro 
Comandante do Corpo de Bombeiros independente, ajudou a estruturar, 
consolidar essa instituição que é orgulho para o Estado de Roraima, depois 
disso se aposentou passou o comando com 35 anos de serviço e agora no 
Governo da Governadora Suely campos foi convocado da reserva, assumiu 
esse desafio, retornou e recolocou o Corpo de Bombeiro nos trilhos, 
reestruturou, teve a liderança perante a tropa e prestou um grande serviço 
mais uma vez, não só ao Corpo de Bombeiros, mas a todo o Estado de 
Roraima. O Coronel Edivaldo Cláudio de Amaral é merecedor de todas as 
homenagens, eu acho que essa Casa assim deve proceder. Parabéns pelo seu 
discurso! Parabéns ao Coronel Amaral! Eu tenho certeza que qualquer que 
seja a missão que vai ser incumbida, ele vai cumprir com galhardia.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio continua- Não vou 
poder conceder aparte a menos que a Mesa seja benevolente com Vossa 
Excelência. O Presidente autorizou um minuto para o Deputado Brito 
Bezerra fazer seu aparte.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Brito Bezerra - Eu 
quero agradecer ao Presidente por me permitir um minuto e a Vossa 
Excelência por me dar a oportunidade desse aparte e, no mesmo sentido 
de Vossa Excelência parabenizar o Comante Coronel Amaral, que nós 
sabemos que foi ele o primeiro militar que fez essa instalação do Corpo 
de Bombeiros no nosso Estado, quando lá no Governo Neudo Campos 
houve o desmembramento, e ele optou para ser do Corpo de Bombeiros, foi 
quem comandou, foi quem fez esse trabalho de implantação dos Bombeiros 
militares, sem contar, esses avanços para a corporação. O Coronel Amaral 
é uma pessoa do bem, nós sentimos nele, no dialogo dele aquela energia 
positiva, um cidadão respeitável, probo e, sobretudo, dedicado às suas 
funções públicas e à sua família. Eu tive a imensa honra de estar com o 
Comandante Amaral por poucas vezes, mas senti nele essa determinação, 
como servidor e como ser humano. Quero também parabenizar o novo 
Comandante Roraimense filho desta terra, o Coronel Doriedson que 
certamente têm muito a somar com a corporação e nós sabemos de todo o 
conhecimento dele do Estado por ser Roraimense e de todo o enlace com 
a corporação. Se criou naquela corporação, e hoje é Coronel comandante, 
porque tem os méritos. Nós sabemos da importância que tem o Corpo de 
Bombeiros para o nosso Estado. Como disse Vossa Excelência, o Corpo 
de Bombeiros em nível de Brasil e talvez do mundo é a instituição militar 
que mais goza de aplauso, de mérito e da confiança do seu povo, portanto 
eu quero desejar sucesso, que o Coronel Doriedson conte sempre conosco. 
Quanto à Coronel Vanísia, quero parabenizá-la por ser a única Coronel 
Bombeira do País. Pedi da Governadora Suely e do Coronel Amaral para 
que pudessem apreciar essa oportunidade da promoção da Coronel Vanísia, 
porque é uma história de luta de trabalho e de crescimento dentro daquela 
corporação. A governadora Suely é a única governadora do Brasil, agora 
a Coronel Vanísia é única mulher, Coronel do corpo de bombeiro, no mês 
das mulheres, eu acredito que se ela tem os méritos militares para ser 
Coronel, porque não ser. Parabenizo a Coronel Vanísia e a governadora 
por sua atitude. Vossa Excelência sabe da ligação da Coronel Vanísia com 
alguns adversários políticos nossos e levaram isso para a governadora, 
mas eu defendi que não tem que se dar importância a nada disso, tudo 
tem que ser relevado. Nós não estamos falando de questões politicas e 
sim de mérito, então eu pedi que fosse feita essa avaliação, foi feita e o 
Comandante Amaral aprovou e independentemente de situação politica. 
Hoje, ela é a única Coronel bombeiro do País, promovida no mês da mulher 
e simbolicamente a única mulher governadora do País fez a promoção, 
estão todos de parabéns e os demais que foram promovidos e sei que Vossa 
Excelência trabalhou muito para que essas promoções acontecessem e 
para que o Doriedson fosse o Comandante, um roraimense que conhece a 
corporação. Sei de vossa luta, não só pelo Corpo de Bombeiro, mas pelas 
forças de segurança do nosso Estado, em especial a Polícia Militar aqui 
nesta Casa, então está de parabéns, todos da instituição Corpo de Bombeiro 
e Vossa excelência pela luta junto com a Governadora Suely Campos. 
Parabéns.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio continua- Eu quero 
reafirmar que a Tenente-coronel era a mais antiga, mas a promoção à 
Coronel se dá por merecimento. O governo escolhe quem ele quer, e a 
governadora se despiu de qualquer discussão política e como mulher e em 
homenagem aos Bombeiros, as Bombeiras militares do nosso Estado e as 
mulheres roraimenses concederam essa promoção, então é uma grande 
conquista das mulheres roraimenses e do Brasil.
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problema de energia que o Jhonatan seja um instrumento, um elemento que 
faça essa ligação, esse link para que a gente dentro de uma programação 
estratégica possa ser inserido no Sistema Integrado Nacional. Porque se 
nós formos integrados ao sistema nacional, estaremos amparados por 
uma legislação construída pela ANEEL e, além do que, estando nesse 
regramento teremos uma matriz energética segura e como o deputado Izaías 
Maia diz aqui a cada dia essa insegurança existe porque a Venezuela está 
em uma situação financeira difícil, não dá manutenção na sua usina, lá em 
Guri, consequentemente não dá manutenção nas suas linhas de transmissão 
e isso é um indutor para que tenhamos um colapso. Fica aqui meu abraço 
fraternal, meu reconhecimento ao Deputado Jhonatan e saiba que além do 
seu orgulho, Roraima também está orgulhosa. Obrigado.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus continua – Obrigado, 
Deputado Flamarion. Peço à taquigrafia que insira seu aparte em nosso 
pronunciamento e lhe digo que fico feliz e envaidecido com suas palavras. 
Ouço agora o deputado George Melo.
 Aparte concedido ao senhor Deputado George Melo – Quero 
também deixar meu profundo respeito a esse posto de Presidente da 
Comissão de Minas e Energia que o Deputado Jhonantan está ocupando 
agora, e logicamente que a sua satisfação de pai é imensurável até pela sua 
paixão e pelo seu caminho na política e ver um filho ascender a um espaço 
maior como esse é imensurável. Nosso estado precisava desse espaço, como 
já foi dito por vários colegas, nós ficamos de fora do sistema de integração 
nacional e agora temos uma luz amarela que pode se acender para que 
possamos ser incluídos nessa interligação que tanto precisamos trazer para 
Roraima. Quero deixar registrado todo meu carinho à sua família, ao seu 
grupo político e ao povo de Roraima que vai ser o maior beneficiário com 
esse espaço que o Jhonatan conseguiu em Brasília. A gente fica muito feliz 
porque a gente mora aqui, porque a gente ama esse estado e quando a gente 
vê uma ação dessa vingar no cenário nacional, diante de 516 deputados, a 
gente entende que isso é uma coisa especial e divina que o estado precisava. 
Vossa excelência está de parabéns e deixo meu sentimento de profundo 
sentimento a essa vitória.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus continua – Obrigado, 
Deputado George Melo. Peço à taquigrafia que insira seu aparte em nosso 
pronunciamento.
 Aparte concedido ao senhor Deputado Joaquim Ruiz – 
Deputado Mecias, a renovação da vida é algo fantástico e só Deus foi capaz 
de fazê-lo e a renovação política criando novas lideranças é um fato que faz 
parte do processo das nossas vidas. O Jhonatan é uma renovação da política 
do nosso estado. Quero parabenizar a família e dizer que essa conquista 
não é só para ele, é para todo o nosso estado e gostaria de lembrar que mais 
fácil fica agora para resolver os problemas da área de mineração e para 
defender os interesses do estado, porque a parte da energia, a Comissão tem 
uma parte importante na Câmara, mas vai ter uma força maior para resolver 
o problema do PIS e COFINS nessa pressão que vai receber do Brasil 
inteiro. Quero aproveitar para falar sobre a saúde, vossa excelência ainda 
há pouco falou sobre o Parque Anauá, sobre a cultura, o lazer e o esporte, e, 
há mais de dez meses está na conta do Governo do Estado R$ 3.500.000,00 
(Três milhões e quinhentos mil reais), que não é pouco, para a compra de 
equipamentos para a área da saúde para equipar o hospital das clínicas e 
a segunda etapa do hospital universitário do nosso Estado, três milhões e 
meio, deputado Mecias. Essa é uma emenda do deputado Jhonatan e até 
agora não foi licitado, por isso, quero fazer um apelo ao líder do governo, 
pois, além dos quatorze milhões do Parque Anauá, os três milhões e meio 
da emenda da área de saúde para equipar nossos hospitais que tanto a nossa 
população precisa, estão esperando que sejam licitados há, pelo menos, dez 
meses. Então, além dos parabéns a vossa excelência, quero fazer esse apelo 
ao líder do governo para que faça com que essas coisas andem porque quem 
ganha é o povo de Roraima. Parabéns a toda a família por esse sucesso do 
nosso deputado. Obrigado.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus continua – Obrigado, 
Deputado Joaquim. Peço à taquigrafia que insira seu aparte em nosso 
pronunciamento. Ouço agora o deputado Chagas, deputado Jorge Everton 
e o deputado Izaías e encerro meu pronunciamento se assim a Mesa me 
conceder.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Acatado, deputado 
Mecias de Jesus.
 Aparte concedido ao senhor Deputado Coronel Chagas – 
Deputado Mecias, com certeza o espaço ocupado pelo deputado Jhonatan 
de Jesus na Câmara dos Deputados é muito importante. Reputo à Comissão 
de Minas e Energia junto com a CCJ e a Comissão de Orçamento como as 
três mais importantes daquela Casa e a Comissão de Minas e Energia pela 
questão estratégica do País, para o País e para nós aqui de Roraima. Não 
posso dizer que fico surpreso porque a fruta ela não cai longe da árvore e 
vossa excelência como político sempre foi muito interessado nas questões 

como roraimense, falar sobre isso e, também não poderia deixar de 
falar, Deputado Flamarion, Vossa Excelência que ontem foi o primeiro a 
me parabenizar por essa conquista do Jhonatan. Vossa Excelência foi o 
primeiro a dizer: Baixinho, parabéns o Jhonatan foi eleito Presidente para 
uma das comissões mais importantes da Câmara Federal, eu estou muito 
orgulhoso disso, um momento importante para o Brasil em especial para 
Roraima, onde o Brasil discute suas novas matrizes para energia desse País, 
momento importante para Roraima, onde Roraima está sendo excluída do 
sistema energético nacional, que já foi motivo de reunião pela Governadora 
Suely Campos e de toda a bancada Federal com o Presidente da República 
e com Ministro das Minas e Energia, agora Deputado Brito, meu líder. O 
Deputado Jhonatan já solicitando uma nova audiência com Ministro das 
Minas e Energia, como Ministro-Chefe da Casa Civil e posteriormente com 
o Presidente da República, agora na condição de Presidente da Comissão 
de Minas e Energia da Câmara Federal, esse é um grande trabalho, é 
uma grande luta, é uma luta árdua que temos feito pelo nosso Estado. Eu 
sou feliz porque o meu filho Deputado Jhonatan de Jesus seguiu e segue 
corretamente os ensinamentos, as orientações e, principalmente, está 
investido do amor que ele tem por esse Estado e por nossa gente. Senhor 
Presidente, essa comissão também vai discutir nova legislação mineraria, 
vai discutir uma nova legislação onde se possa permitir que Brasil possa 
discutir de forma mais digna a questão mineraria, as riquezas do nosso País 
que estão no nosso subsolo. Concedo o aparte ao Deputado Brito Bezerra 
em seguida ao Deputado Flamarion Portela.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Brito Bezerra – 
Deputado Mecias de Jesus, antes de tudo, gostaria de agradecer o aparte 
permitido por Vossa excelência a mim. Não é um orgulhoso apenas de 
Vossa Excelência como pai, como Roraimense, por estar aqui nesta terra 
ou roraimado e por ser um bom Maranhense como muitos de nós aqui, 
nordestinos, enfim o Deputado Jhonatan ter esse desempenho lá na Câmara 
Federal. O Deputado Jhonatan vindo lá do São João do Baliza, filho de um 
politico renomado, que tem serviço prestado nesse Estado, que faz política 
dia e noite, política do bem, para melhorar a vida do nosso povo. Esse é o 
seu trabalho, esse é o Mecias de Jesus que nós conhecemos. O Deputado 
Jhonatan sempre muito solícito na Câmara Federal quando da visita dos 
Deputados Estaduais naquela Casa, eu mesmo por vezes já avancei em 
reuniões lá no Congresso e em alguns Ministérios, Deputado Mecias, por 
conta da influência do Deputado Jhonatan, por ele estar lá e nos apresentar 
àqueles Ministérios e aos Parlamentares e trazer para si as demandas do 
nosso Estado. E, agora parabenizo daqui em nome de Vossa Excelência 
pela presidência de uma comissão tão importante. Digo que para Roraima 
é a comissão mais importante na Câmara Federal, Nós temos problemas 
crônicos com a energia elétrica aqui na nossa Roraima. Nós sabemos que não 
teremos o desenvolvimento por completo se não tivermos essa interligação 
com o sistema nacional, se nós não tivermos aqui uma matriz energética 
nossa e isso pode ser debatido e discutido sim na comissão de Minas e 
Energia e tenho certeza que com a energia, com o foco, com a determinação 
e com os exemplos que vossa excelência tem passado para ele isso será 
discutido e debatido e teremos os ganhos reais dessa presidência. E mais 
ainda, o Deputado Jhonatan como Presidente dessa Comissão pode trazer 
para Roraima, pode facilitar para o governo do estado o desenvolvimento 
por completo para que aqui se torne o oásis do Brasil. Nós temos e somos 
o estado com o subsolo mais rico do mundo, Deputado Mecias, e tudo 
isso passa pela Comissão que o Deputado Jhonatan está presidindo. Nós 
podemos sim se tiver direito a estratificação mineral no estado, nunca mais 
seremos pobre, seremos um estado com um PIB de um País e resolveríamos 
de uma vez por todas, todas as questões econômicas e financeiras do povo 
do nosso estado de Roraima. Portanto, quero parabenizar vossa excelência, 
parabenizar o Deputado Jhonatan pelos avanços, pelos trabalhos e frutos 
que virão da presidência da Comissão. Obrigado.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus continua – Obrigado 
Deputado Brito. Peço a taquigrafia que insira seu aparte em nosso 
pronunciamento. Ouço agora o deputado Flamarion e em seguida o 
deputado George Melo.
 Aparte concedido ao senhor Deputado Flamarion Portela 
– Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, bom dia. Deputado 
Mecias de Jesus, sei o quanto vossa excelência tem motivos para estar 
orgulhoso, mas acho que todo o estado de Roraima tem orgulho pela 
atuação do Deputado Jhonantan, porque é um jovem que está em seu 
segundo mandato e já galga um espaço que é hipercobiçado naquele 
parlamento. A maioria das bancadas querem presidir ou ter um de seus 
membros na Comissão de Minas e Energia da Câmara Federal. Ao tempo 
que parabenizo e desejo boa sorte ao deputado Jhonantan - já fiz isso pelo 
telefone. Fica aqui então a concretude da sua sugestão, passado esse tempo 
que o Presidente Temer deu para encaminhar a solução e o deputado Izaías 
Maia de forma competente e persistente todo dia cobra solução para esse 
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federais que participam da comissão para conhecerem a realidade do nosso 
estado e esse cargo, podem ter certeza, será usado da melhor forma possível 
para beneficiar o povo do nosso estado. Quero encerrar minhas palavras 
cumprimentando o meu amigo Ivo Som que está aqui no plenário. Muito 
obrigado.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – O Senhor é suspeito para 
falar do Jonathan porque é pai, mas as virtudes do Jonathan não é segredo 
para ninguém. Eu o conheço há mais de dez anos quando estudávamos em 
Manaus e ele continua essa pessoa humilde, carismática que faz amigos por 
onde passa. Parabéns, Deputado.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, imprensa, colaboradores da Casa, todos 
que estão nas galerias, meus cordiais cumprimentos. Desde que assumi meu 
mandato nesta Casa também pleiteei por ser oriundo do setor empresarial, 
presidir a Comissão de Industria, Comércio, Serviços e Turismo aqui nesta 
Casa. Sou um grande entusiasta do turismo no nosso estado. Certamente, 
grande parte dos colegas ou daqueles que fazem política no nosso estado 
quando tem oportunidade de falar em público fala do nosso potencial 
no setor produtivo, fala das possibilidades que temos de produzir milho, 
soja, arroz, feijão. O arroz já é um dos arranjos consolidados no nosso 
estado e que nos traz muito orgulho. Mas precisamos avançar muito para 
que possamos produzir todo o alimento ou bens de consumo do nosso 
estado. Como também precisamos avançar muito para produzir os serviços 
necessários para manter as demandas do nosso estado e para desenvolver 
os potenciais turísticos do nosso amado Estado de Roraima. Eu tenho feito 
na comissão que presido aqui nesta Casa, várias reuniões inclusive com 
treito turístico do nosso estado. Tenho visitado Brasília e em algumas 
oportunidades indo ao Ministério do Turismo com parlamentares federais e 
sei que podemos além desse potencial que é o setor produtivo que é quem 
vai alavancar de vez a nossa economia podemos sim acreditar, confiar e 
desenvolver políticas públicas para que esse potencial turístico de Roraima 
seja levado a sério e tenha olhos que brilhem, olhos de paixão e certamente 
vamos gerar milhares de postos de trabalho. Deputado Masamy Eda, Vossa 
Excelência que é jovem. Deputado Jânio Xingu, que, além de ser um 
Deputado atuante, tem um irmão prefeito e no município do Cantá tem um 
potencial turístico importantíssimo na Serra Grande I, sem falar nos demais 
pontos. Nós sabemos que o turismo é a indústria sem chaminé. Aquele que 
vem fazer turismo, se nos referirmos a nós próprios, passamos o ano inteiro 
economizando para, quando de férias, irmos desfrutar de alguns momentos 
e, não medimos esforços para gastar aquilo que foi economizado. Eu gostaria 
que esses esforços desprendidos para economizar recursos e ter férias dignas, 
fossem investidos aqui no nosso estado, que, não precisássemos ir visitar 
as praias de Fortaleza, do nordeste, que não fôssemos visitar somente as 
serras gaúchas, que não saíssemos apenas para o Estado do Amazonas para 
ver o encontro das águas, que pudéssemos nos apaixonar mais ainda pelo 
nosso belo, amado e receptível Estado de Roraima. Que pudéssemos ir para 
o Tepequém, sempre que possível e, depois que dotado de infraestrutura, 
visitar as cachoeiras de Campos Novos, as corredeiras de Iracema, Serra 
Grande I no Cantá, ver o Uiramutã, sentir a brisa fria de Pacaraima. Enfim, 
que pudéssemos ter Roraima não só apenas como um garimpo, acabou a 
estratificação mineral e Roraima continua um garimpo. Muitos ganham 
dinheiro aqui e investem em outros estados ou, quando chegam as férias 
vão desfrutar desses momentos em outros estados ou outros países. O nosso 
estado é lindo, rico e merece de nós a mesma atença e amor, Deputado 
George Melo. Um departamento de turismo, que está ligada à SEPLAN, 
mas não tem força em Brasília, não tem representatividade, não tem status 
para ir ao Ministério. Eu sei que nós temos poucas condições financeiras. 
Entendo perfeitamente que poderíamos criar a Secretaria de Turismo. É um 
corpo forte, robusto e que custa muito, mas nós podemos criar a agência 
de turismo e custa muito no projeto. Apresentei para ela. Estou debatendo 
isso ao longo de dois anos e espero que nós tenhamos a oportunidade de 
criar a agência de turismo. E aqui quero dizer para Vossa Excelência, a 
agência seria com o mesmo corpo técnico que tem hoje o departamento. 
Mas nós teríamos um cargo de presidente para a agência de turismo para 
representar Roraima com status de secretário do Ministério do Turismo. 
Isso está andando, mas nós temos que aprovar com celeridade aqui essa lei 
que considero de grande importância. Foi lida hoje, nesta Casa, vai tramitar 
certamente nas comissões a semana que vem. Eu vou pedir dos colegas para 
que nós possamos nos debruçar e rapidamente possamos aprovar.
 Deputado Chagas, eu vou permitir um aparte ao Deputado 
Flamarion, que pediu primeiro e depois permito um aparte para Vossa 
Excelência.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Flamarion Portella – 
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, me dirijo especialmente 
ao Deputado Brito Bezerra, pelo brilhante discurso de Vossa Excelência. 
Essa sempre foi uma bandeira levantada na sua ação parlamentar, buscar 

de interesse da sociedade roraimense e com o Jhonatan não poderia ser 
diferente. Ele já vem há algum tempo apresentando resultados na sua 
atuação como Deputado Federal e cada vez mais ele vai se destacar. O povo 
de Roraima pode ter essa convicção que o Jonathan não vai parar por aí, é 
um jovem dedicado, interessado, a gente percebe, o noticiário demonstra 
isso, o compromisso dele e para ser Deputado Federal tem que andar, se 
movimentar e o Jonathan faz isso. Eu tive oportunidade, algumas vezes, de 
estar no Congresso Nacional preocupado com as questões do nosso estado 
e o Jonathan sempre se colocou à disposição e nos acompanhou em diversas 
situações. Ele ter conquistado esse espaço na Comissão de Minas e Energia 
é fruto do trabalho dele, da liderança e do respeito que ele conquistou na 
Câmara dos Deputados. Ele à frente desta Comissão vai ter oportunidade 
de debater assuntos de interesse do país e para nós como é a questão da 
energia. Ele pode através da comissão ser protagonista e auxiliar o país nessa 
resolução, nesse impasse junto às questões indígenas e ambientais para que 
o Linhão de Tucuruí chegue até Roraima e não só na questão da energia, 
mas da mineração. Temos aqui em Roraima as principais jazidas de nióbio 
do mundo e não estão sendo exploradas pelos brasileiros. Existe projeto de 
lei tramitando no Congresso Nacional que visa permitir a mineração em 
terras indígenas com controle do estado como é feito em outros países e isso 
se reverter na melhoria de qualidade de vida das pessoas aqui de Roraima. 
Acredito que o Jonathan, que é conhecedor, vai poder encaminhar essas 
questões com mais agilidade para que essa matéria consiga ser deliberada 
no Congresso Nacional. Dizer também que, com certeza esse espaço que 
Roraima está ocupando através do Jonathan na Câmara dos Deputados 
assumindo a presidência de uma comissão tão importante e, o espaço que 
o PRB de Roraima tem na Esplanada dos Ministério com a presença do 
Doutor Marco Jorge, isso é fruto da sua liderança política e do trabalho 
que vem desenvolvendo em prol do nosso estado e o respeito que vem 
angariando junto ao Diretório Nacional do PRB. Vossa Excelência está de 
parabéns e eu tenho certeza que quem mais ganha com isso é a sociedade 
roraimense.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus continua – Obrigado, 
Deputado. Vossa Excelência é um homem culto, estudioso e, com certeza, 
vai poder ajudar muito o Deputado Jonathan subsidiando com ideias e 
ações que certamente Vossa Excelência conhece.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Izaías Maia – Meu 
querido Deputado Mecias de Jesus, Deputado e pai, eu já entrevistei o 
Jonathan várias vezes na televisão e no rádio. Ele tem uma grande arma 
e talvez a arma que ele utiliza é a que fez com ele chegasse à presidência 
de uma comissão tão importante para o Estado de Roraima. Essa arma do 
Jonathan chama-se humildade. Ele sabe chegar pedir e muitas vezes até se 
humilhar pelo povo do Estado de Roraima porque em Brasília normalmente 
quem manda são os líderes. Os outros parlamentares não decidem nada. 
Deus sabe a hora certa de escrever a história de um ser humano e a do 
Jonathan no exato momento crucial, com relação à energia do Estado de 
Roraima, é muito difícil chegar aonde ele chegou com os caciques que 
tem ali, ele assumir uma posição dessa que, com certeza irá ajudar e muito 
o Estado pelo modo que o Jonathan sabe trabalhar. Gostaria de pedir aos 
parlamentares estaduais, inclusive eu, para nos colocarmos à disposição 
do Jonathan para que ele consiga melhorar o setor energético. A energia é 
o que precisamos e Deus sabe a hora certa de colocar as pessoas no lugar 
certo. Diga ao Jonathan que o que ele precisar do Deputado Izaías Maia 
aqui na Tribuna ou nos meios de comunicação pode dar as ordens que 
estamos juntos.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus continua – Obrigado, 
Deputado, pelas suas palavras.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jorge Everton – O 
Jonathan é meu amigo e eu tenho um carinho especial por ele. Tudo o que 
já foi dito é importante, mas o principal é que o Jonathan está onde está 
não porque é filho do grande Deputado Mecias, mas por ser um Deputado 
Federal competente e atuante. Eu lembro a nossa visita com a Bancada 
Estadual e Federal, o Jonathan estava lá do nosso lado pleiteando uma 
energia de qualidade e, eu tenho certeza que agora nessa comissão, como 
falei na semana passada, é uma discussão apartidária, onde não devemos 
envolver lados, somos um único lado e sei que podemos contar com o 
Jonathan nessa caminhada. Parabéns, você como pai deve estar orgulhoso 
em saber que ele está fazendo um excelente trabalho para o nosso estado.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus continua – Obrigado, 
Deputado! Vossa Excelência é nosso amigo particular. Insiro seu aparte em 
nosso pronunciamento. O Jonathan me disse para que eu falasse à Mesa 
Diretora e a todos os colegas que em breve estará marcando uma reunião 
para trazer a Comissão de Minas e Energia para conhecer de perto a situação 
do Estado de Roraima, tanto a questão elétrica como minerária. Esse é o 
momento que ele pode e vai fazer em função de que é importante para o 
nosso estado e temos que aproveitar esse momento para trazer os deputados 
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para o turismo. As cachoeiras do Uiramutã são maravilhosas. Muita gente 
gostaria de ir para lá, não só aqui de Roraima, mas de outros estados 
também. Mas não pode, porque não tem estrutura, porque a Funai não 
deixa. O Meio Ambiente não deixa construir essa estrutura. Então eu acho 
que o caminho é por aí. Vamos trabalhar com as demais representatividades 
junto ao Ministério e buscar esse caminho junto ao Meio Ambiente. Eu 
serei parceiro de Vossa Excelência e tenho certeza que todos os Deputados 
também serão. E pedir também que o próprio Ministério Público e outros 
órgãos estão esperando a ordem para construirmos isso, pois Roraima 
precisa disso. Parabéns, Deputado Brito.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra continua – Obrigado, 
Deputado Chagas, o aparte de Vossa Excelência enriquece o meu 
pronunciamento. O ex-governador e agora Ministro da Agricultura teve 
uma visão empreendedora no serviço público porque é empresário. Ele 
vivenciou o potencial do setor produtivo do Estado do Mato Grosso. E 
investiu em produção, em industrialização, e gerou os postos de trabalhos 
necessários do setor produtivo, do setor industrial e do setor comercial. Só 
deixou sair produtos do estado do Mato Grosso depois de agregar valores. 
Ou seja, não vendeu soja, não vendeu milho. Ele vendeu a carne do frango 
e a carne do boi. É isso que nós temos que fazer em nosso estado, visando 
esse potencial do setor produtivo. E no setor do turismo, Vossa Excelência 
citou aqui o Baixo Rio Branco, que foi eleito pela revista Ford, o estado 
que tem o melhor rio para a prática de pesca esportiva do mundo aqui em 
nosso estado de Roraima. Agora a legislação ambiental de nosso país é a 
mais rígida do mundo. E aqui em Roraima e na Amazônia que os países 
estrangeiros escolheram como o patrimônio do mundo para preservar. E 
para viver sufocado e sem conseguir empreender, em razão da legislação 
ambiental. Por que nós não somos patrimônio do mundo também para poder 
gozar das riquezas que esse país nos lucros bilionários ou trilionários do seu 
desmatamento e da sua industrialização? Por que não manda uma parte para 
cá para preservar tudo? Por que nós não fazemos isso? Então nós temos sim 
e Vossa Excelência disse que tem uma política de enfrentamento com essa 
legislação ambiental conseguir trabalhar e empreender em nosso estado, 
seja no setor produtivo, seja no setor turístico. Porque o setor turístico é 
uma cadeia produtiva. Não só ganha dinheiro aquele que tenha uma agência 
de turismo, que venda combustível, que tenha um bar ou um restaurante. 
Então é uma cadeia produtiva que está em conjunto com mais de 40 outros 
segmentos dentro da cadeia produtiva. Quero contar com o apoio de Vossas 
Excelências e da comunidade que trabalha com empreendimento turístico 
em nosso estado.
 Quanto às questões da FEMARH, conte comigo, pois eu também 
sou um sonhador desse enfrentamento. Deputado Gabriel Picanço. Quero 
aqui fazer uma referência, apesar de aqui não estar, ele era da comissão 
do meio ambiente, mas ele pediu para sair, Deputado Masamy. Porque ele 
não concorda com a legislação como está. Ele disse: “Olha! Às vezes me 
sinto constrangido em reuniões da comissão do meio ambiente, tratando 
com ambientalistas. Não querem que se desmate, não querem que se tenha 
nenhum empreendimento  que possa gerar posto de trabalho no nosso 
estado”. Como é que as pessoas vão viver, então? Quem vai alimentar? 
As ONGS que alimentam esses que vivem da preservação? Vão viver 
de amor, de paixão? Precisamos sim ter essa política de enfrentamento e 
louve a atitude do deputado Gabriel. Nós precisamos enfrentar, sim. Se 
tiver que desmatar, temos que desmatar de forma legal, é claro, atendendo 
a legislação, mas não essa legislação rígida que está aí. Uma legislação 
flexiva. E o turismo como disse Vossa Excelência, é sim um grande 
acessório para o desenvolvimento do nosso Estado. Precisamos trabalhar 
com muita seriedade. Parabenizo a Governadora Suely Campos que deu 
sinalização no Tepequém, dos pontos turísticos, das cachoeiras, das trilhas, 
enfim, vai fazer agora na Serra Grande. O Ministério do Turismo já aportou 
dois milhões de reais para o nosso estado, e estão sendo construídos 
projetos para todas essas identificações de pontos turísticos do nosso 
estado e com a criação dessas estâncias aqui pela Assembleia Legislativa, 
nós vamos poder ter acesso à parte desses 40 milhões que o ministério do 
turismo já tem, para a Amazônia como um todo. Então, vamos trabalhar 
para que possamos ter o nosso quinhão e vamos gerar os postos de trabalho 
necessário também nesse segmento tão importante. Agradeço a atenção de 
todos, e que tenhamos um fim de semana abençoado. Muito obrigado.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Parabenizo o Deputado 
Brito pelo discurso. Vossa Excelência sempre trazendo assuntos relevantes 
para o nosso estado.
 Gostaria de registrar a presença do ex-Deputado Ivo Som, 
meu amigo pessoal, do vice Presidente do PV, meu amigo também. Vossa 
Excelência, é pequeno só no nome. É um grande articular político. Seja 
bem-vindo.
 Para fazer o uso da palavra o Deputado Jorge Everton
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Presidente, bom dia, 

dinamizar as economias, buscar alternativas para que as pessoas possam ter 
emprego. E Vossa Excelência já citou aqui que o turismo é uma indústria 
sem chaminé. E quando se ativa a condição civil, esse é o primeiro 
segmento na geração de emprego em termos de rapidez e de necessidade. 
Outra indústria também que gera emprego com rapidez é a indústria do 
turismo. E o nosso estado tem vários potenciais turísticos. Nós temos 
belíssimas cachoeiras. Nós temos serras que durante a estação de chuvas 
se cria uma verdadeira coroa de neve na serra, como a Serra da Lua. E nós 
queríamos dizer que Roraima precisa mesmo de outras alternativas. Não só 
o agronegócio, não só a pecuária, mas que a indústria de turismo possa ser 
feita dentro de um planejamento estratégico, Deputado Brito. Saber o que 
queremos, quanto temos para investir nesse setor. E ao investir, estimular, 
para que as pessoas busquem conhecer Roraima. Agora, não, mas algumas 
vezes eu adentrei aqui. Só fui a Margarita uma vez de carro, mas algumas 
vezes adentrei um pouco na Venezuela. E nós víamos em determinada 
época o quanto migrava gente nessas Gran Sabana, só para ver cachoeiras 
ou fazer turismo de aventura. O turismo tem esse desafio e onde quer que 
ele seja estimulado, a geração de emprego e renda surge. Portanto, é mais 
uma bandeira levantada por Vossa Excelência e eu congratulo, aplaudo e 
apoio. Obrigado.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra continua - Muito obrigado, 
Deputado Flamarion. Peço que a taquigrafia inclua a sua fala em meu 
pronunciamento. Passo a Palavra ao Deputado Chagas.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas – Deputado Brito, Vossa 
Excelência traz um assunto muito importante para o nosso estado, que é 
a questão do turismo. A nossa vocação aqui no estado é a produção de 
grãos e o turismo. A produção de grãos e a pecuária. Temos o turismo, mas 
tudo isso está diretamente direcionado ao meio ambiente. A produção de 
grãos, a gente sabe da dificuldade, mas, mesmo assim, os empreendedores 
estão revertendo essa situação com muita dificuldade. A pecuária tem se 
recuperado aqui em nosso estado. Agora, a questão do turismo é que vai 
gerar muito emprego e muita renda, mas nós precisamos do que Vossa 
Excelência apresentou aqui também, olhar essa questão da xenofobia 
no meio ambiente. O mesmo problema passou o Mato Grosso quando 
Blairo Maggi estava assumindo aquele estado. E como ele resolveu isso, 
Deputado Flamarion, e talvez Vossa Excelência tenha sido contemporâneo 
com o Governador do Estado Blairo  Maggi. Ele pegou a sua Fundação 
do Meio Ambiente e Recursos Humanos e preparou para orientar os 
empreendedores. Ele mudou o foco, em vez dos agentes, os fiscais estarem 
para mudar, para impedir, para fazer acontecer, para apreender. Eles 
foram treinados, primeiro para orientar os empreendedores para buscar 
um caminho e como proceder. Isso tudo, em conjunto com a OAB, com 
a Assembleia e com o Ministério Público e o Mato Grosso evoluiu. Hoje, 
não só a produção de grãos, mas também o turismo é muito importante 
para a economia daquele estado na região centro-oeste. Nós precisamos 
nos espelhar nesse exemplo. Hoje, nós temos aqui muito mais ações do que 
o Mato Grosso, em termos de turismo. Mas nós não conseguimos explorar 
isso. Os empreendedores não têm coragem de fazer isso porque há muitas 
barreiras ambientais. Eu pego, por exemplo, a região do Tepequém. Aquela 
região é linda, é maravilhosa! Dá para explorá-la de diversas formas. Mas 
o empreendedor, Deputado Mozart, não pode fazer, sequer, uma pousada 
lá. A pessoa não pode, mesmo com o projeto bem elaborado, construir uma 
casa porque vem o meio ambiente com a xenofobia exacerbada e coloca 
todos os obstáculos. Existiram casas prontas para serem inaugurada que foi 
colocada abaixo por decisão da justiça em razão da xenofobia ambiental. 
Nós precisamos discutir isso. Nós precisamos rediscutir o seu projeto, pois 
é muito importante. Vamos nos espelhar na FEMARH, no estado do Mato 
Grosso e como eles conseguiram avançar e encontrar um meio termo e 
um caminho legal junto ao Ministério Público, junto à Justiça e aos outros 
órgãos de fiscalizações federais para avançar nesses pontos porque aí sim 
o turismo irá crescer em nosso estado. Nós temos aqui o Tepequém, o 
Uiramutã, o Baixo Rio Branco, a pesca esportiva, que vem gente do mundo 
todo. Mas muitos nem passam em Boa Vista. Os hotéis de Roraima não têm 
conhecimento disso. O nosso artesanato não sai daqui porque os turistas 
vêm para Manaus. Então nós precisamos discutir muito essa questão do 
Meio Ambiente. Eu estou disposto. Vamos fazer uma Audiência Pública e 
fazer a coisa funcionar mesmo. Vê como foi feito no Mato Grosso. Vamos 
chamar o Ministério Público para essa conversa. Chamar a FEMARH, os 
órgãos federais e verificar de que forma nós podemos, por exemplo, no 
Tepequém, nós poderíamos fazer um teleférico. O ex-governador Ottomar 
queria fazer isso. Seria o primeiro da Amazônia. Ou seja, a pessoa descia 
e subia nos teleféricos por cima das cachoeiras. Não pôde por conta de 
barreiras ambientais. Então, eu tenho certeza que nós, derrubando essas 
barreiras nós vamos conseguir construir estruturas. O turista quer ir para 
o Tepequém, mas quer ter um conforto também para poder usufruir das 
belezas naturais. Nós podemos, também, junto com a Funai, abrir caminhos 
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rejeitada, trazendo o prejuízo nacional para todos os trabalhadores. Ou seja, 
é uma nítida tentativa de dividir a classe tralhadora em relação a um tema 
tão importante quanto é a reforma da previdência. Nos posicionamos de 
forma contrária a essa tentativa também e nos somamos a tantos outros 
trabalhadores, na vigilância. Estaremos sempre vigilantes, nenhum direito 
a menos. Era isso. Muito obrigado.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Não havendo mais nada 
a tratar, dou por encerrada a presente Sessão, convidando dos Senhores 
Deputados para a próxima Sessão, dia 26, à hora regimental.
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Mozart, Coronel Chagas, 
Evangelista Siqueira, Flamarion Portela, George Melo, Izaías Maia, 
Jânio Xingú, Joaquim Ruiz, Jorge Everton, Masamy Eda, Mecias de 
Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Soldado Sampaio e Valdenir 
Ferreira.

ATA DA 2583ª SESSÃO, EM 29 DE MARÇO DE 2017.
53º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS

(Em exercício)
 Às nove horas do dia vinte e nove de março de dois mil e 
dezessete, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
quingentésima octogésima terceira 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.
 Gostaríamos de dar as boas-vindas à classe médica que se 
encontra presente no nosso Plenário, registrar a presença, dentre os 
médicos, do ex-deputado Dr. Helder Grossi.
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário, Deputado Izaías Maia, 
que proceda à leitura da Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Izaías Maia - Lida a Ata.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados 
que queira discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica: os 
Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário Deputado Marcelo 
Cabral que proceda à leitura do Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Marcelo Cabral – Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS:
 Projeto de Decreto Legislativo s/nº, de 27/03/17, do Deputado 
Brito Bezerra, que “concede a Comenda Orgulho de Roraima à Senhora 
Vanísia Sousa Santos e dá outras providências”;
 Requerimento s/nº, de 15/03/17, do Deputado Flamarion Portela 
– Presidente da Comissão Especial Interna criada nos termos da Resolução 
nº 022/16 e alterada pela Resolução nº 029/16, requerendo prorrogação de 
prazo, por igual período, para seu funcionamento.
 Requerimento s/nº, de 22/03/17, do Deputado Jorge Everton, 
requerendo a transformação da Sessão Plenária em Comissão Geral, 
no dia 20/04/17, às 10h, momento em que esta Casa Legislativa estará 
homenageando os ex-servidores da Divisão de Inteligência e Captura – 
DICAP, com a Comenda Orgulho de Roraima;
 Requerimento s/nº, de 28/03/17, do Deputado Jorge Everton, 
requerendo pedido de informações ao Senhor Uziel de Castro Júnior, 
Secretário de Justiça e Cidadania – SEJUC, referente ao bloqueio de 
recurso repassado ao Estado de Roraima para a construção de um presídio 
de segurança máxima e reaparelhamento do Sistema Prisional.
 DIVERSOS:
 Ofício nº 010, de 17/03/17, do Movimento de Mulheres 
Camponesas do Brasil, solicitando a ativação do Conselho Estadual de 
Políticas Públicas para as Mulheres e criação dos Conselhos Municipais. 
Solicitação s/nº, de 22/03/17, da Associação Rádio Comunitária Cidade 
Satélite, solicitando disponibilização de curso pré-vestibular e Enem para 
os jovens da comunidade.
 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 Marcelo Cabral – Senhor 
Presidente há apenas um orador inscrito para o Grande Expediente.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra pede Questão de Ordem – 

Deputado Masamy, colegas Deputados, senhoras e senhores presentes. 
Vou ser rápido, até mesmo, porque o Deputado Sampaio parece que tinha 
adivinhado o meu pronunciamento e uma parte dele, ele já fez aqui. Mas 
é pela alegria, Sampaio, que nós temos e infelizmente o Deputado Brito 
deve ter dado uma saída, mas eu quero inciar o meu discurso enaltecendo 
a grandeza desse parlamentar que como líder do governo, mesmo sabendo 
que a Coronel Vanísia, ela tinha ligação política com um grupo que não 
era é o dele, mesmo assim ele fez história, mesmo assim ele levou o 
nome dela. Levou o nome dela porque ele tem méritos. Porque ela é uma 
excelente profissional. A Coronel Vanísia, tem apenas 36 anos, mas tem no 
seu vasto currículo  a formação em gestão riscos coletivos, formada em 
administração de empresas, Bacharel em Direito, foi aprovado na OAB, 
está cursando mestrado em segurança pública e foi a primeira colocada 
no concurso onde tinha 186 militares e o Coronel Chagas sabe que ser 
o primeiro da turma, tem que ser competente, tem que ser bom. Então, 
parabéns, Deputado Brito, louvo realmente a sua postura, mas não esperava 
que fosse diferente por conhecer a sua biografia e por isso eu trago aqui para 
os colegas o oferecimento de uma comenda pelo mérito dessa bombeira. 
A primeira Bombeiro Coronel Mulher no Brasil. Isso é fazer história e ela 
tem mérito, Por isso eu trago aqui, e ofereço a Coronel Vanísia a medalha 
de ordem do mérito legislativo na categoria Mérito Especial por ela levar 
o nome de Roraima para o Brasil, fazendo história em toda corporação do 
Corpo de Bombeiro do Brasil, ela é a primeira mulher. Espero que a partir 
de agora, Coronel Chagas, surjam novas oportunidades para as mulheres, 
porque elas têm competência e muito. Muitas das vezes até mais do que o 
homem e acaba sendo limitado por um certo preconceito. O ingresso da 
mulher no quadro militar é algo novo, mas nós temos que prestigiá-las, não 
pelo fato de serem mulheres, mas pelo fato de terem competência para estar 
onde elas estão.
 Então, era esse o meu pronunciamento. O Deputado Sampaio 
assinou comigo a indicação da comenda e temos que louvar e reconhecer 
o trabalho que a Coronel Vanísia de Souza vem fazendo e que irá somar e 
levar Roraima para ser o primeiro Estado do Brasil a ter uma Coronel no 
Corpo de Bombeiros.
 Falei que não iria me demorar. Finalizando, quero parabenizar 
o Coronel Doriedson pela indicação para assumir o Comando do Corpo de 
Bombeiros e reconhecer o relevante serviços do Coronel Amaral prestados 
ao Estado de Roraima. Muito obrigado e bom dia a todos.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Não havendo mais 
oradores inscritos para o Grande Expediente, passamos para Ordem do Dia.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à verificação 
de quórum.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Senhor 
Presidente, não há quórum para deliberarmos as matérias constantes na 
pauta da Ordem do Dia.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Não havendo quórum 
para deliberarmos as matérias, passamos para o Expediente de Explicações 
Pessoais.
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira – Senhor Presidente, 
quero deixar mais uma vez registrado o nosso posicionamento contrário, 
assim como milhões de brasileiros que estão se manifestando contrários aos 
retrocessos deste país, ao pacote de maldade do governo federal contra os 
trabalhadores brasileiros e ressaltar a aprovação do Projeto de Lei 4.302, que 
há 20 anos tramitava no Congresso, e não havia entendimento, exatamente 
porque a sua essência não é benéfica aos trabalhadores brasileiros, que é o 
projeto que foi aprovado e que estabelece a terceirização irrestrita e sem 
limites no serviço. Somos contrários a essa terceirização porque entendemos 
que ela precariza o serviço, rebaixa os salários. Só para se ter uma ideia, de 
acordo com a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, 
a cada 10 acidentes do trabalho, 08 são com funcionários terceirizados. 
Esses contratados trabalham em média dois anos e sete meses e são 
demitidos. Enquanto que um trabalhador, um contratado permanente fica 
no serviço numa média de 5,8 anos prestando seus serviços.
 Então, nos declaramos contrários. Infelizmente, o projeto 
foi aprovado, mas nos manifestamos juntamente com os trabalhadores, 
contrários a essa iniciativa que retira direitos, acaba com muitos direitos 
trabalhistas já conquistados a duras penas, para no nosso entendimento, 
é um absurdo, é um retrocesso. Assim como o governo federal também 
está fazendo em relação a PEC 287, a famigerada PEC da morte, ou seja, 
numa nítida tentativa de dividir a classe trabalhadora que já deu respostas 
nos últimos eventos, na paralisação nacional ocorrida no último dia 15. 
Agora o Governo tenta desmobiliar os trabalhadores. Fazendo o quê? 
Retirando da proposta alguns servidores, sobretudo, os estaduais, jogando 
para os estados a responsabilidade, ou seja, pega que a batata é tua, mas 
a lei federal, ela serve de parâmetros para os estados também. Em algum 
momento a lei da previdência dos estados vai ter que ser reorganizada, 
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de autoria do Tribunal de Contas do Estado de Roraima; 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 dos Deputados Masamy Eda e Brito 
Bezerra; Projeto de Lei nº 024/17, que “Dispõe sobre a fixação de tarifa de 
esgoto sanitário no âmbito do Estado de Roraima e dá outras providências”, 
de autoria dos Deputados George Melo e Jalser Renier; Projeto de Lei nº 
028/17, que “Estabelece condições e requisitos para a classificação de 
estâncias turísticas e dá outras providências”, de autoria do Deputado 
Brito Bezerra; Projeto de Lei nº 029/17, que “Altera a Lei nº 880, de 14 
de dezembro de 2012”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Decreto 
Legislativo nº 014/17, que “Concede a Comenda Orgulho de Roraima a 
Márcio Agra Belota e dá outras providências”, de autoria do Deputado 
Chico Mozart; Projeto de Decreto Legislativo nº 015/17, que “Concede 
a Comenda Orgulho de Roraima a Enzo Botinelly Rodrigues e dá outras 
providências”, de autoria do Deputado Chico Mozart; Projeto de Decreto 
Legislativo nº 016/17, que “Concede a Comenda Orgulho de Roraima a 
Roberto da Silva e dá outras providências”, de autoria do Deputado Coronel 
Chagas; Requerimento nº 012/17, que “Requer prorrogação de prazo para a 
Comissão Especial Externa criada para analisar e emitir parecer à Proposta 
de Emenda à Constituição nº 007/2016”, de autoria de vários Deputados; 
Requerimento nº 013/17, que “Requer a transformação da Sessão Plenária 
em Comissão Geral, no dia 20 de abril do corrente ano, às 10 horas, 
momento em que esta Casa Legislativa estará homenageando, nos termos 
do Decreto Legislativo nº 018/16, com a Comenda Orgulho de Roraima os 
servidores e ex-servidores da Divisão de Inteligência e Captura – DICAP, 
subordinada ao Sistema Penitenciário da Secretaria de Estado da Justiça 
e Cidadania, pelos relevantes serviços prestados à Segurança Pública do 
Estado de Roraima”; Requerimento de Pedido de Informação nº 001/17, de 
autoria do Deputado Jorge Everton, que “Requer, após, ouvido o Plenário, 
que seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Uziel de Castro Junior, 
Secretário de Justiça e Cidadania – SEJUC, o seguinte pedido de informação 
referente: 1) Ao valor disponibilizado pelo Ministério da Justiça para a 
construção de um presídio de segurança máxima e o reaparelhamento do 
sistema prisional no Estado de Roraima; 2) Se esse recurso já se encontra na 
conta do Estado; 3) Se foi realizada alguma compra ou pagamento referente 
a serviço no sistema prisional com esse recurso; e 4) Se existe um projeto 
para a construção de um novo presídio.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
relatório, parecer e voto ao Projeto de Lei Complementar nº 009/16.
 O Senhor Primeiro-Secretário Marcelo Cabral – Procede a 
leitura.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão a 
matéria. Não havendo quem queira discuti-la. Em votação. A votação 
será nominal e eletrônica, lembramos aos senhores deputados que por se 
tratar de Projeto de Lei Complementar serão necessários 13 votos, ou seja, 
a maioria absoluta dos votos desta Casa para a aprovação do projeto em 
segundo turno. Solicito a abertura do painel para a votação.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, somente para encaminhar a votação. Oriento a base do 
governo a votar “sim” ao Projeto tendo em vista que o Ministério Público 
é o único órgão dos poderes que não tem um diário eletrônico. Então, 
nada mais justo do que aprovarmos e darmos essa oportunidade de maior 
transparência ao Ministério Público. Obrigado!
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Dou por aprovado em 
segundo turno o Projeto de Lei Complementar nº 009/16, por 13 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda a leitura 
do relatório, parecer e voto ao Projeto de Lei nº 014/17, de autoria dos 
Deputados Masamy Eda e Brito Bezerra.
 O Senhor Primeiro-Secretário Marcelo Cabral procede a 
leitura.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Em discussão a matéria.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra para discutir a matéria – 
Senhor Presidente, senhoras e senhores, deputados, gostaria de chamar 
atenção dos Deputados Valdenir, Zé Galeto, que são empresários; Deputado 
Flamarion, ex-governador deste Estado; os Deputados que têm ligações 
com empresas e os demais Deputados que entendem que a geração de 
emprego e os postos de trabalhos da iniciativa privada são a saída para esse 
estado. Eu sou o autor da matéria junto com o Deputado Masamy Eda.
 Deputado Marcelo, nós sabemos que o setor público não suporta 
mais, nas três esferas, empregar todos os universitários que, quando saem 
das Universidades formados, buscam de imediato um vínculo. E esse 
vínculo está sendo sempre no setor público, que já está saturado. Sabemos 
que a iniciativa privada é um dos pontos importantes. E a indústria deste 

Senhor Presidente, nós já conversamos, as lideranças e o Presidente, para 
colocar em pauta, para apreciação, o projeto dos médicos, da UGAM, e 
gostaria também de pedir a Vossa Excelência que colocasse em pauta um 
projeto de lei de autoria do Deputado Gabriel Picanço. Acho que ele já 
conversou com Vossa Excelência, que altera uma Lei Estadual para que 
possamos suprir as escolas estaduais com equipes de apoio. Se nós deputados 
não suportamos, imagine, pais e mães de alunos, trabalharem sem equipe de 
apoio, e nós só podemos contratar através de processos seletivos, porque já 
estão vencidos os contratos com as empresas terceirizadas e vamos contratar 
direto com o governo. Mas, para isso, precisamos votar a alteração desta 
Lei aqui na Casa. Já estamos no final do mês de março, iniciando abril, e 
eu, particularmente, vi professores trabalhando como auxiliar de serviços 
gerais, inclusive, limpando banheiro de escola, porque não tem equipe de 
apoio. Nós precisamos suprir de imediato essa necessidade, e, para isso, 
precisamos desta Casa para aprovação desta Lei.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço pede Questão de Ordem 
– Só para reforçar o pedido do Deputado Brito, gostaria de dizer que já 
conversamos com o Presidente Jalser, também, e ele já está ciente dessa 
necessidade. Por isso, gostaria de pedir a Vossa Excelência que pudéssemos 
avançar com esse projeto e, talvez, até votá-lo hoje para liberar a Secretaria 
de Educação para contratar os cargos que, lá, estão faltando para as escolas 
funcionarem. Obrigado!
 O Senhor Deputado Jorge Everton pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, no momento em que vivemos, onde o STF suspendeu 
a terceirização, acho que não seria apropriado que Roraima iniciasse essa 
discussão antes que se consolidasse o pensamento dos Tribunais Superiores. 
Então, gostaria que aguardássemos para que o posicionamento a nível 
federal fosse consolidado para que pudéssemos agir da mesma forma aqui 
no estado. Obrigado!
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito à 
Superintendência Legislativa que verifique em qual Comissão está 
tramitando o projeto e se já houve um parecer da Consultoria Jurídica 
quanto à matéria para pedirmos que se dê celeridade. Sabemos que essa 
matéria é uma matéria complexa e que vai gerar muito debate, mas estamos 
determinando que a Superintendência Legislativa no dê informações em 
qual Comissão está tramitando e se já houve excesso de prazo para que o 
relator dê seu parecer à respectiva matéria.
 Com a palavra o Senhor Deputado Izaías Maia.
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Senhor Presidente, gostaria 
de pedir uma informação ao meu querido Deputado Brito Bezerra, líder 
do governo, sobre o que está acontecendo com os 45 (quarenta e cinco) 
milhões de reais que vieram para o departamento penitenciário, para a 
Secretaria de Justiça e Cidadania, destinados à construção de uma prisão de 
segurança máxima, porque até agora nada foi iniciado. O próprio Promotor 
Carlos Paixão disse que o início deveria começar pela PAMC, derrubando-
se tudo e construindo tudo de novo, e o que sabemos é que o Ministério 
Público bloqueou o dinheiro e acredito que a sociedade merece receber uma 
explicação das autoridades responsáveis por esse dinheiro. Acredito que o 
Deputado Brito, depois de consultar o Governo do Estado, poderá passar 
essas informações à sociedade, por que esses 45 (quarenta e cinco) milhões 
foram bloqueados pelo Ministério Público? Nossa preocupação justifica-se, 
pois, já morreram 43 (quarenta e três) no sistema penitenciário e pode vir 
a morrer muito mais, porque o sistema prisional continua tudo do mesmo 
jeito. Para finalizar gostaria de dizer à classe médica que eles têm meu 
apoio e podem contar comigo, pois, esses são os seres humanos que salvam 
vidas e que cuidam das pessoas na hora do desespero. Obrigado!
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo mais 
nenhum deputado inscrito para o Grande Expediente, passamos para a 
Ordem do Dia, pois, temos diversas matérias para deliberar, algumas já 
estão em mesa e outras dependem de deliberação no âmbito das Comissões. 
Vamos deliberar sobre as matérias que já estão prontas e, logo, a seguir, 
suspenderemos a Sessão para que as matérias que dependem ainda de 
análise nas Comissões, na CCJ e outras Comissões, sejam analisadas e 
debatidas pelos deputados e, logo, após, reabriremos a Sessão para dar 
continuidade a Ordem do Dia, com discussão e votação, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda Constitucional nº 002/17, que “Adita o inciso V 
ao § 1º, transforma o parágrafo único em § 1º e adita o § 2º ao art. 166 
da Constituição do Estado”, de autoria de vários deputados (considerando 
a vaquejada manifestação cultural do Estado). Discussão e 
votação, em segundo turno, do Projeto de Lei Complementar nº 009/16, 
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. Discussão e votação, em turno 
único, das seguintes proposições: Projeto de Lei nº 013/17, que “Dispõe 
sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos ativos 
do Tribunal de Contas do Estado de Roraima e dá outras providências”, 
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Deputados na aprovação desse importante Projeto. Não só pelo fato de 
ser filho de médico, mas por ter amigos e reconhecer a importância da 
profissão. Desde já, quero antecipar meu voto “sim”.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Senhor Presidente, por 
uma questão de justiça, quero lembrar o papel importantíssimo que teve 
o ex-presidente do sindicato, Doutor Wilson Franco, in memorian, na luta 
por este Projeto, quando era presidente da Comissão de Justiça no mandato 
passado, por uma questão de justiça não podemos deixar de citá-lo. Também 
quero parabenizar os médicos, pela dificuldade que eles têm no dia a dia 
para trabalhar com os salários que eles recebem. Mesmo aprovando esses 
valores, o salário dos médicos ainda é muito baixo. A gente ainda precisa 
rever isso aí para melhorar a saúde pública de nosso estado. Aqui atrás, 
Deputados, têm várias gerações, desde o doutor Helder aos mais jovens 
que já se formaram na nossa universidade. Um irmão meu que era médico 
partiu o ano passado. É uma geração de mudanças. Eu tenho duas filhas 
que estão se formando em medicina e tenho um sobrinho que também está 
fazendo o curso de medicina, o filho do Romualdo, meu irmão que se foi. E 
quero aproveitar este momento para parabenizar os médicos e lembrar que 
esse salário faz justiças, mas é necessário que a gente melhore o salário dos 
médicos em nosso estado.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral – Senhor Presidente, para 
discutir a matéria, gostaria de parabenizar todos os senhores deputados que 
tiveram empenho sobre o projeto dos médicos. Gostaria de dizer aos médicos 
e a todos os que estão prestigiando essa sessão, do nosso compromisso com 
o setor público, estamos apenas adequando os salários dos médicos que 
cuidam de vidas e gostaria de ressaltar o nosso compromisso com a classe 
médica. Essa casa, mais uma vez, está dando sua contribuição, adequando 
o vencimento dos médicos do estado. Gostaria de Parabenizar também o 
Presidente desta Casa Jalser, que pediu o apoio de todos os deputados para 
aprovação dessa matéria. Esta Casa está de parabéns.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Obrigada, Deputado 
Chagas. Quero agradecer a cada um e parabenizar a todos em nome do meu 
filho Gean, que aqui está. Mas gostaria principalmente de me reportar ao 
esforço desta Casa, o Deputado Jalser fez questão que esse projeto fosse 
hoje. O Samir já esteve aqui falando com todos os Deputados e o Joaquim 
lembrou bem do Dr. Wilson, que foi da nossa outra luta e o Romualdo, 
um grande amigo do outro meu filho Juliano. Mas quero dizer uma coisa, 
esse projeto não dá aos médicos um real a mais de remuneração, apenas 
regulariza uma situação da gratificação para que possa compor os salários 
deles. Mas em seguida, essa categoria até agora não teve aprovado o seu 
plano de cargos e salários pelo estado. O pessoal da Lei 392 foi a categoria 
que ficou fora, e já ficou fora porque se eles fossem enquadrados no PCCR 
com esse salário de menos de cinco mil reais, eles teriam um salário, no 
final de carreira, de 8, (oito) 9 (nove) mil reais. Então, não era justo. Agora 
sim, com essa unificação, eles devem encaminhar para esta Casa o PCCR 
deles e, aí, a gente vai começar, de alguma forma, a dizer a essas pessoas 
que o salário deles melhorado faz jus ao esforço de cada um. Obrigada!
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Presidente, todos nós 
sabemos que a saúde é um direito constitucional. Mais do que garantir 
um direito do cidadão brasileiro, é garantir que os profissionais de saúde, 
especificamente os médicos, tenham, se possível, as condições perfeitas de 
trabalho, como também uma remuneração justa. Como disse a Deputada 
Aurelina, considero injusto o salário do médico. Um salário de 4 (quatro) 
mil reais mais a gratificação que será incorporada ao salário, vai para 9 
(nove), 10 (dez) mil reais. É muito pouco, para não dizer insignificante, 
para uma profissional vocacional como é do médico. Não é apenas uma 
profissão que você escolhe e segue como muitas outras, a do médico é 
uma profissão vocacional, e como disse o Deputado Jalser, vida não tem 
valor. Então, é algo imensurável o valor desta atividade para o nosso país, 
para o nosso povo e para a humanidade em geral. Portanto, no tocante 
aos salários, o que depender desse Deputado, o que for enviado para esta 
Casa, para acrescer na remuneração de vocês, podem, de forma antecipada, 
contar com o meu voto favorável, e volto a dizer que é insuficiente, quase 
insignificante 10 (dez) mil reais o salário de um médico. Muito obrigado, 
Senhor Presidente!
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Senhor Presidente, 
quero só transmitir um recado do Deputado Masamy Eda, que está viajando, 
e pediu que dissesse que ele é totalmente favorável a esse projeto, em apoio 
à classe médica.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Senhor Presidente, 
quero, de maneira antecipada, anunciar meu voto pela aprovação do projeto 
e quero orientar nosso bloco a aprovar o projeto. Porque estamos tratando 
de um direito de uma categoria, que é incorporação dessa gratificação para 
efeito de aposentadoria. Em especial, nós com essa ameaça que bate nas 
portas dos trabalhadores brasileiros que é a PEC 287. Isso atinge todos 
os trabalhadores e mais ainda os médicos, que, até então, não conta com 

estado, após produzir tem que industrializar, agregar valor aos produtos. O 
nosso Distrito Industrial ainda está em fase de implantação. Nós precisamos 
ter um fundo de desenvolvimento para o Distrito Industrial e precisamos 
também ter um Conselho. E nesse Conselho, estaremos inserindo membros 
da Comissão de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo. Eu sou presidente 
da comissão. O Deputado Masamy Eda é vice-presidente desta Comissão. A 
Assembleia Legislativa, mas do que nunca, como Poder, como Instituição, 
deve sim, junto com o Governo do Estado e com as organizações de classes, 
como a Federação da Indústria e do Comércio. Esse Conselho deve ter 
nossa participação. Nós somos representantes legais do povo. Nós temos 
uma comissão que trata especificamente da indústria aqui nesta Casa 
Legislativa, que recebem empresas industriais. Enfim, recebem as pessoas 
ligadas ao setor privado, especificamente sobre a indústria. Então, o Distrito 
deve ser um cartão postal do nosso estado, recebendo aqui no município 
as pessoas, ali do lado direito, quando vem de Manaus, muitas vezes, a 
gente vê um abandono. Nós temos que ter energia, saneamento, iluminação 
pública. Nós temos que dar atenção necessária para as empresas estarem 
ali, para que sejam atrativas, para que possamos desenvolver este estado. 
E começamos com esse fundo de desenvolvimento com o Conselho, já 
tendo aqui Deputados desta Casa trabalhando para que tudo isso possa ser 
implementado. Portanto, eu peço aos nobres pares a aprovação do projeto, 
para que a Assembleia Legislativa tenha participação dentro desse conselho 
e voz ativa. Então, eu peço que votem pela aprovação. Muito obrigado!
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Apenas para contribuir 
na discussão, eu tive a honra de relatar essa matéria. A comissão foi criada 
para esse fim. E o meu parecer foi pela aprovação porque ela vai incluir 
um representante desta Casa no Conselho Diretor. E tem um papel muito 
importante nas deliberações e também das liberações de créditos que são 
realizadas pela Agência de Fomento. Todo crédito que é solicitado por 
algum empresário, um agricultor, e é dado entrada na Agência de Fomento, 
ele tem que ser submetido ao conselho-diretor do fundo para avaliar as 
condições e deliberar sobre a concessão ou não. Então, é importante que a 
Assembleia Legislativa que tem a missão de legislar e fiscalizar faça parte 
do conselho-diretor. Por isso, nosso relatório foi pela aprovação. E, também, 
solicitamos aos colegas a aprovação desta matéria, que é importante para o 
desenvolvimento do estado de Roraima.
 Encerrada a discussão, estamos em votação. A votação será 
nominal e eletrônica: votando “sim”, os Senhores Deputados aprovam o 
projeto e votando “não” rejeitam-no. Solicito a abertura do painel para a 
votação.
 O Senhor Deputado George Melo – Eu peço aos colegas do 
G14 que votem “sim”.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Declaro aprovado o 
Projeto de Lei nº 014/17 por 16 votos “sim”, nenhum voto “não” e nenhuma 
abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura de 
Requerimento nº 13/17.  
 O Senhor Primeiro-Secretário Izaías Maia – Lido o 
Requerimento nº 13/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o 
Requerimento. Em votação. A votação será simbólica, os Deputados que 
concordam com o Requerimento permaneçam como estão. Aprovado.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura de 
Requerimento nº 12/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Izaías Maia – Lido o 
Requerimento nº 12/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o 
Requerimento. Em votação. A votação será simbólica, os Deputados que 
concordam com o Requerimento permaneçam como estão. Aprovado.
 Comunico aos Senhores Deputados que as matérias que 
tínhamos sobre a Mesa, prontas para deliberação, já foram votadas pelos 
Senhores Deputados.
 Suspendo a Sessão pelo tempo necessário para que a CCJ e as 
Comissões em Conjunto deliberem sobre outras matérias que constam na 
Ordem do Dia, e, também, a Comissão Especial para a PEC nº 02/17.
 Reaberta a Sessão.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Havendo quórum 
regimental, dou por reaberta a Sessão.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 029/17 e do parecer das comissões em conjunto.
 O Senhor Primeiro-Secretário Marcelo Cabral – Lido o Projeto 
de Lei nº 029/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o Projeto 
de Lei nº 029/17.
 O Senhor Deputado Chico Mozart – Senhor Presidente, 
primeiramente, queria agradecer ao apoio que nós tivemos de todos os 
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o Projeto de Lei nº 029/17.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 014/17 e o parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação Final.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio pede uma Questão 
de Ordem – Senhor Presidente, gostaria de saber se o Projeto de revisão 
salarial do Tribunal de Contas está incluso na Ordem do Dia de hoje, haja 
vista que já foi aprovado na Comissão?
 O Senhor presidente Coronel Chagas – Sim, Deputado 
Sampaio, o projeto está na Ordem do Dia de hoje.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 014/17 e o parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação Final.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 014/17. Não havendo nenhum dos Senhores 
Deputados que queira discutir a matéria, coloco-a em votação. A votação 
será nominal/eletrônica.
 Votando “sim”, os senhores deputados aprovarão a matéria e 
votando “não”, rejeitam-na.
 Dou por aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 014/17, 
por 15 votos favoráveis, nenhum contra e nenhum abstenção.

 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 015/17 e o parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação Final.

 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 015/17 e o parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação Final.

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 015/17. Não havendo nenhum dos Senhores 
Deputados que queira discutir a matéria, coloco-a em votação. A votação 
será nominal/eletrônica.

 Votando “sim”, os senhores deputados aprovarão a matéria e 
votando “não”, rejeitam-na.

 Dou por aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 015/17, 
por 15 votos favoráveis, nenhum contra e nenhum abstenção.

 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 016/17 e o parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação Final.

 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 016/17 e o parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação Final.

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 016/17. Não havendo nenhum dos senhores 
deputados que queira discutir a matéria, coloco-a em votação. A votação 
será nominal/eletrônica.

 Votando “sim”, os senhores deputados aprovarão a matéria e 
votando “não”, rejeitam-na.

 Dou por aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 016/17, 
por 15 votos favoráveis, nenhum contra e nenhum abstenção.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda a leitura da Proposta de Emenda a 
Constituição nº 02/17. Informo aos Senhores Deputados que se encontram 
na Casa que retornem ao Plenário, porque se trata de uma PEC, e são 
necessários três quintos desta Casa para aprovação, ou seja, 15 votos.
 O Senhor Primeiro-Secretário Marcelo Cabral - Lida a 
Proposta de Emenda a Constituição nº 02/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas- Em discussão a matéria.
 O Senhor Deputado Jorge Everton para discutir a matéria - 
Presidente, eu quero parabenizar os Deputados que apresentaram, salvo 
engano, o Deputado Marcelo Cabral e Deputado Brito Bezerra pela autoria 
da PEC - como nordestino e sei que mesmo os roraimenses que têm parentes 
no Nordeste sabe da importância cultural da vaquejada. O meu irmão que 
mora em Sergipe é apaixonado por vaquejada. Eu quero parabenizar e já 
adiantar o meu voto, que eu voto “sim” e não poderia fechar a minha fala 
sem dizer o tradicional, valeu boi!
 O Senhor Deputado Brito Bezerra - Senhor Presidente, eu 
quero inicialmente parabenizar o Deputado Marcelo Cabral, que de 
pronto aceitou quando o convidei para construir esse Projeto de Emenda 
Constitucional. Ele encorpou a PEC. Ele trabalhou junto comigo, formatou, 
assinou, apresentou nesta Casa, e o Deputado Marcelo está conseguindo 
os votos favoráveis para apreciação e aprovação dessa PEC. Portanto, 
Deputado Marcelo Cabral, Vossa Excelência, tem os méritos e eu os deixo 
com Vossa Excelência, pelo seu trabalho, pela PEC, pela sua luta para 
aprovação dessa PEC. Essa PEC, Senhor Presidente, nada mais é do que 
tornar constitucional o evento vaquejada, como cultura. Nós roraimenses 
e “roraimados”, aqueles que são filhos e netos do Nordeste, que praticam 

essa gratificação para efeito de aposentadoria. Isso sem sombra de dúvida 
é um ganho, uma conquista, mais outras lutas virão para que possamos 
manter os direitos dos trabalhadores a uma aposentadoria digna, isso 
vale para os médicos, e demais servidores e trabalhadores do nosso país. 
Não podemos de forma alguma permitir esse retrocesso, de quando mais 
as pessoas precisam, é quando já estão em casa tentando curtir, após sua 
aposentadoria. Não podemos permitir que isso venha ocorrer no país, e para 
isso precisamos ajustar as categorias. Recentemente, ajustamos a polícia 
militar, a polícia civil, os agentes penitenciários. Transformamos os salários 
dos servidores em subsídios e garantindo que irão receber o que recebem 
na ativa, quando estiverem na inatividade, quando estiverem aposentados. 
Então, nosso voto é favorável, e, desde já, orientamos o nosso bloco pela 
aprovação do projeto.
 O Senhor Deputado Evangelista Sobrinho – Senhor 
Presidente, na mesma linha dos demais, e reforçando as palavras do 
Deputado Sampaio, no período que estamos vivendo de retrocessos e 
retiradas de garantias e direitos dos trabalhadores, a exemplo dessa reforma 
famigerada da previdência, onde a terceirização também está reinando, 
enfim, em um ambiente, em um clima onde os direitos dos trabalhadores 
conquistados, a duras penas, estão sendo cerceados. A gente se une aqui no 
sentido de dar garantias à classe médica nos direitos que são adquiridos e 
dos benefícios que lhe cabe. Hoje de manhã conversando com o Deputado 
Flamarion, em sintonia ele me ligava, dizendo que o projeto já chegou a 
Assembleia. Já estamos garantindo o quórum para que hoje a gente vote e 
aprove esse projeto, por entendermos a magnitude e darmos a nossa parcela 
de contribuição. Desde já, nós colocamos favoráveis ao projeto; é direito; 
é benefício, e nenhum direito a menos, direito se amplia e não se reduz. 
Obrigado!
 O Senhor Deputado Flamarion Portella – Senhor Presidente, 
senhoras e senhores, Deputados, senhores médicos aqui presentes. Cada um 
que está nessa profissão sabe que para fazer esse curso carece da palavra 
renúncia. O estudante de medicina, ele tem que renunciar várias coisas, quer 
seja da atividade pessoal, da atividade social, para que ele possa dedicar um 
tempo maior ao curso. Depois, concluído sua residência, ele exerce sua 
profissão com sacerdócio, com dedicação, critério, respeito ao próximo 
de forma humanizada. Então, essa categoria, merece toda consideração 
da sociedade de Roraima, merece todo carinho do Poder Legislativo. 
Tenho certeza que outras conquistas virão e, quando aqui chegar, o 
Poder Legislativo estará de portas abertas para que façam uma discussão 
transparente, sincera, e, a partir daí, encaminhar para os projetos futuros 
que aqui virão. Mas hoje quero destacar essa conquista que aparentemente 
não tem ganho salarial nenhum. O objetivo desse projeto é simplesmente 
incorporar a gratificação de atividade médica ao salário, para efeito futuro 
da sua aposentadoria. O executivo não vai gastar nenhum centavo a mais. O 
IPER não vai deixar de arrecadar nenhum centavo a menos. Portanto, é algo 
que já é feito e que estamos mudando só a forma de encaminhar, como diz 
o poeta Thiago de Melo. Portanto, me congratulo com os médicos e mais 
uma vez quero agradecer ao Parlamento Estadual. Quero mais uma vez 
reconhecer o poder de articulação, de participação do Doutor Samir, que é 
um jovem médico, mas que, além de dirigir o sindicato, abraça a profissão 
com muito carinho e tenho certeza que com muito orgulho e alegria. Vou 
colocar o meu voto para a aprovação. Parabéns!
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Me associo a todos os 
colegas que discutiram a matéria. Esse é um projeto importante. A classe 
médica não dispõe de um PCCR, e isso faz com que percamos profissionais 
renomados que procuram outros Estados. Então, ao se incorporar essa 
gratificação, estamos fazendo justiça, muito embora, isso não represente 
nenhum ganho real no salário desses profissionais. Então, esperemos que a 
partir da aprovação dessa lei, o governo do estado discuta com a categoria 
a construção do anteprojeto de lei para encaminhar para esta Casa que trate 
do PCCR. Se eu pudesse votar, votaria. Mas, como presidente, o Presidente 
só vota em caso de empate. Acredito que não vai ocorrer, porque pela 
manifestação dos nossos colegas deverá ser aprovado por unanimidade 
dos senhores Deputados presentes nesta Casa. Mas saibam que se pudesse 
votar, com certeza, meu voto seria “sim”. Então, parabéns à categoria!
 O Projeto está em votação. A votação será nominal/eletrônica. 
Votando “sim” os senhores deputados aprovarão a matéria e votando “não”, 
rejeitam-na.
 Solicito a abertura do painel eletrônico para a votação.
 O Senhor Deputado Jalser Renier pede Justificativa de Voto – 
Apenas para dizer que essa é uma vitória da união dos médicos. Passaria a 
ser uma vitória do Governo se, concomitante a isso, esse governo, que está 
aí, mandasse para cá o PCCR desses profissionais, aí sim, seria uma vitória 
do governo.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Dou por aprovado em 
turno único, por 18 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção, 
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Projeto de Lei nº 028/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Marcelo Cabral – Lido o 
Projeto de Lei nº 028/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o 
Projeto de Lei nº 028/17.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra para discutir a matéria 
– Senhoras e Senhores Deputados, Presidente Deputado Chagas que 
relatou esse belíssimo projeto que foi, inclusive, enviado pelo Ministério 
do Turismo para que nós pudéssemos criar uma legislação pertinente às 
instâncias turísticas em nosso estado. Os nossos municípios têm diversas 
potencialidades turísticas. O município que pertence ao nosso amigo, 
Deputado Marcelo, o Amajarí, é um dos que tem mais potenciais turísticos 
no nosso estado: o Tepequém. Por isso, nós precisamos enriquecer essas 
potencialidades. Temos que ter uma legislação que permita investimentos 
pelo Ministério do Turismo. Isso é algo inovador aqui em nosso estado, 
mas já vem acontecendo em outros estados da federação. Portanto, eu peço 
a todos os nobres pares, aos ilustres deputados que conhecem as nossas 
potencialidades e tem compromisso com o desenvolvimento turístico 
do nosso estado para votar pela aprovação, Senhor Presidente. E muito 
obrigado pela relatoria de Vossa Excelência e pela celeridade, dada a 
importância desse projeto.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Em votação. A votação 
será nominal e eletrônica: votando “sim”, os Senhores Deputados aprovam 
o projeto, e votando “não”, rejeitam-no. Solicito a abertura do painel para a 
votação.
 O Senhor Deputado Jalser Renier – Senhor Presidente, apenas 
para anunciar com muita satisfação que a justiça foi feita pelo Tribunal 
Superior Eleitoral, em detrimento do candidato Jairo, do PMDB, que foi 
afastado por meio de uma decisão monocrática equivocadamente e, depois, 
suspendida a ação, ele agora é o novo prefeito do município de Iracema. 
Ele recebeu uma liminar em caráter monocrático proferida pelo Ministro 
do Tribunal Superior Eleitoral, que já está em vigor. E a posse do prefeito 
Jairo vai ser hoje à tarde. E eu quero convidar o Deputado Brito, que foi 
um exímio torcedor do Jairo, para que ele participe dessa reunião e a gente 
possa comemorar essa vitória democrática feita pelo povo de Iracema. 
Então, parabéns ao prefeito Jairo, ao município de Iracema e também 
ao reconhecimento feito pelo Delegado Francisco nas redes sociais, 
lamentando, mas ao mesmo tempo respaldando e enaltecendo a própria 
democracia brasileira.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Dou por aprovado o 
Projeto de Lei nº 028/17 por 17 votos “sim”, nenhum voto “não” e nenhuma 
abstenção.
 Fica o registro pelo Deputado Jalser quanto à decisão do 
TSE pela posse do prefeito Jairo Souza, no município de Iracema, em 
substituição ao doutor Francisco Araújo.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda a leitura do 
Requerimento de Pedido de Informação nº 001/17, de autoria do Deputado 
Jorge Everton.
 O Senhor Primeiro-Secretário Marcelo Cabral – Lido o 
Requerimento de Pedido de Informação nº 001/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão a matéria.
 O Senhor Deputado Jorge Everton para discutir a matéria 
– Senhor Presidente, esse requerimento se faz necessário em virtude do 
recurso financeiro que foi disponibilizado para o estado de Roraima, através 
do Ministério da Justiça, após as mortes que ocorreram no sistema prisional, 
e o Ministério Público Federal bloqueou esses recursos. E a alegação da 
justiça federal em bloquear esses recursos é pelo fato de não haver nenhuma 
programação feita para utilização do recurso de forma devida, e não haver 
nenhum planejamento para tirar do papel a construção da unidade prisional. 
Então, presidente, enquanto nossa sociedade está refém da criminalidade, 
precisamos investir no sistema prisional. Esse recurso está parado por 
falta de competência de gestão. Por isso, precisamos com urgência tomar 
providências, e não podemos silenciar porque não podemos permitir que a 
sociedade fique refém da criminalidade.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em votação. A votação 
será simbólica: os Deputados que concordam com o Requerimento de 
Pedido de Informação nº 001/17 permaneçam como estão. Aprovado.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura de 
Resolução pedida pela Mesa Diretora desta Casa
 O Senhor Primeiro-Secretário Marcelo Cabral – Lida a 
Resolução.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Está encerrada a 
Ordem do Dia. Estamos nas Explicações Pessoais. Registro a presença do 
ex-deputado Damosiel Lacerda e do prefeito do Bonfim Jonner Chagas.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Senhor Presidente, 
quero convidar os membros da Comissão de Administração para reunião, 

o esporte vaquejada, o tem como cultura secular, e para que não haja mais 
essa história de inconstitucionalidade, nós estamos tornando constitucional 
a vaquejada, como evento cultural. Eu dei um exemplo para o meu amigo 
cearense, Izaías Maia, outras manifestações culturais são constitucionais. 
Veja bem o evento cultural que está na Constituição como manifestação 
religiosa, que você pode inclusive permitir sacrifício de animais, ele é 
constitucional, ele está previsto como manifestação cultural. A vaquejada, 
que não mais maltrata, que não discrimina, que só gera emprego, posto 
de trabalho, riqueza no nosso estado, jamais poderia deixar de ser uma 
manifestação cultural. E nós como Deputados, inclusive com o voto 
do Deputado Jalser, que está, aqui, me auxiliando, na minha fala, não 
poderíamos deixar de reconhecer esse evento como manifestação cultural. 
Portanto, voto a favor, volto a elogiar Vossa Excelência e dizer que é do 
meu apreço pela matéria. Muito obrigado, Senhor Presidente, e agradeço 
pelo voto aos Deputados!
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço- Presidente, eu quero me 
juntar aos nobres colegas, ao Deputado Marcelo Cabral, ao Deputado Brito 
Bezerra e ao Deputado Jorge Everton, que já se manifestaram pelo apoio 
e adiantar nosso voto pela aprovação dessa PEC. Eu tenho certeza que, 
aqui, para o estado de Roraima, ela é importante demais, principalmente 
porque Roraima tem a cultura da vaquejada. Ela vem de séculos atrás e não 
podemos deixar sem ser amparada por lei. De antemão, manifesto meu voto 
e a minha posição de ajudar a aprovar essa PEC.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral para discutir a matéria - 
Senhor Presidente, para discutir essa PEC de minha autoria e do Deputado 
Brito Bezerra, começo parabenizando o Deputado Brito por ter ajudado 
a construir essa PEC, para ajudar os apaixonados pela vaquejada. Todo 
filho de Roraima é neto do Nordeste, a verdade é essa, a gente tem uma 
cultura de vaquejada no estado, uma cultura que gera renda, é uma atração, 
as pessoas veem e gostam da atividade da vaquejada. Quero agradecer a 
todos os Deputados que estão a favor deste projeto. Peço voto ao projeto 
para passar a vaquejada a condição de manifestação cultural do estado 
de Roraima, para ajudar a quem é apaixonado, a quem gosta e a quem 
pratica esse esporte no estado de Roraima, que é a vaquejada. Queremos 
ter a certeza que, depois desse projeto aprovado, teremos a garantia e a 
segurança de que vai ter em todo município desse estado um circuito de 
vaquejada. Agradeço a todos os Deputados pelo voto e aprovação desse 
projeto. Muito obrigado, Presidente!
 O Senhor Presidente Coronel Chagas- Em votação. A votação 
será nominal/eletrônica. Lembrando aos senhores Deputados que, para 
ser aprovada, a PEC necessita dos votos favoráveis de três quintos dos 
membros desta Casa, portanto quinze votos favoráveis.
 Solicito a abertura do painel para votação.
 Dou por aprovado por 18 votos “sim”, nenhum voto “não” e 
nenhuma abstenção. Aprovada em primeiro turno, a Proposta de Emenda 
a Constituição nº 02/17 de autoria do Deputado Marcelo Cabral e Brito 
Bezerra.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda a leitura do 
Projeto de Lei nº 013/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Marcelo Cabral - Lido o Projeto 
de Lei nº 013/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Em discussão o Projeto 
de Lei nº 013/17.
  O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Só para reiterar o 
pedido de apoio aos deputados, nada mais é do que a reposição salarial dos 
servidores do Tribunal de Contas do Estado, que está sendo concedida no 
percentual 6,29% (seis vírgula vinte e nove). Então, esse é o nosso relatório 
pela aprovação, haja vista que há orçamento no Tribunal de Contas para 
atender a reposição salarial dos mesmos. Então eu peço aos colegas que nos 
ajude a aprovar o Projeto.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas- Em votação. A votação 
será nominal/eletrônica.
 Solicito a abertura do painel para votação.
 Dou por aprovado por 18 votos “sim”, nenhum contrário e 
nenhuma abstenção, em turno único, o Projeto nº 013/17.
 Solicito ao Primeiro-Secretário que proceda a leitura do Projeto 
de Lei 024/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Marcelo Cabral - Lido o Projeto 
de Lei nº 024/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Em discussão, não 
havendo queira discutir, coloco-o em votação.
 Solicito a abertura do Painel eletrônico para a votação. A 
votação será nominal/eletrônica.
 Dou por aprovado por 16 votos “sim”, nenhum contrário e 
nenhuma abstenção, em turno único o Projeto de Lei nº 024/17.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda a leitura do 
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expedida no âmbito do Estado de Roraima e dá outras providências”.
 Projeto de Resolução Legislativa s/nº, de 03/04/17, do Deputado 
Naldo da Loteria, que “institui o Programa Roraima sem Drogas”.
 Projeto de Resolução Legislativa nº 08/17, que “altera o 
disposto no caput do artigo 166 do Regimento Interno deste Poder e dá 
outras providências”.
 Projeto de Resolução Legislativa nº 09/17, que “altera o 
disposto no caput do artigo 34 do Regimento Interno deste Poder e dá 
outras providências”.
 Indicação s/nº, de 28/03/17, do Deputado Naldo da Loteria, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação com piçarramento 
do Picadão 07-B (8 km) e 7-C (5 km), da Confiança 2, Tatajuba 1, Município 
de Cantá-RR.
 Indicação s/nº, de 28/03/17, do Deputado Naldo da Loteria, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação do Ginásio 
Poliesportivo Gaudino Vieira do Nascimento, localizado na sede do 
Município do Cantá-RR.
 Indicação s/nº, de 28/03/17, do Deputado Naldo da Loteria, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da ponte sobre o 
Igarapé do Berinho, localizada na Vicinal 3, Confiança 3, no Município de 
Cantá-RR.
 Indicação s/nº, de 28/03/17, do Deputado Naldo da Loteria, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação das Vicinais 05, 07 
e 07-A e de suas pontes, localizadas na Confiança 2, Tatajuba 1, Município 
de Cantá-RR.
 Indicação s/nº, de 30/03/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma da ponte situada sobre 
o Igarapé Grande – Maloca da Anta, Vicinal da Anta – Município de Alto 
Alegre.
 Indicação s/nº, de 30/03/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da Vicinal 04, com 
18 km de extensão, localizada na sede do Município de Alto Alegre.
 Indicação s/nº, de 30/03/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da Vicinal Sucuba/
Taiano – 45 Km – Município de Alto Alegre.
 Indicação s/nº, de 03/04/17, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para regularização do serviço de 
limpeza da Escola Estadual Professor Severino Gonçalo Gomes Cavalcante, 
localizada no bairro Sílvio Botelho, Zona Oeste de Boa Vista-RR.
 Indicação s/nº, de 03/04/17, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da Vicinal 16, 
região do Paredão, no Município de Alto Alegre-RR.
 Indicação s/nº, de 03/04/17, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para regularização do fornecimento 
de combustível para atender viaturas de todos os órgãos da administração 
estadual, com ênfase na Secretaria de Educação de Roraima.
 Indicação s/nº, de 03/04/17, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para aquisição de vacinais contra a 
febre amarela para abastecimento de todas as unidades de saúde do Estado 
de Roraima.
 Indicação s/nº, de 03/04/17, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para estruturação e aparelhamento 
do destacamento da Polícia Militar da Vila Equador, localizada a 100 KM 
do Município de Rorainópolis – Sul do Estado de Roraima.
 Indicação s/nº, de 03/04/17, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma da Escola Estadual 
Maria Sônia Brito de Oliveira, localizada no bairro Senador Hélio Campos, 
nesta Capital.
 Indicação s/nº, de 03/04/17, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para aquisição de ambulâncias 
do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), para atender o 
Município de Rorainópolis-RR.
 Indicação s/nº, de 03/04/17, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma da Escola Estadual 
Mariano Vieira, localizada no Município de Normandia, bem como a 
regularização do fornecimento da merenda escolar e da falta de professores.
 Indicação s/nº, de 04/04/17, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma da Unidade de Pronto 
Atendimento Cosme e Silva, localizada no bairro Pintolândia, Zona Oeste 
desta Capital;
 Requerimento s/nº, de 30/03/17, do Deputado Brito Bezerra – 
Líder do Governo, requerendo a inclusão do Projeto de Lei Ordinária nº 
166/16 e dos Projetos de Decreto Legislativo nº 01/17, 02/17 e 17/17 na 
pauta da Ordem do Dia de 30 de março do corrente ano.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito ao Senhor 

logo após o término da Sessão, para deliberar alguns projetos da Ordem do 
Dia.
 O Senhor Deputado Zé Galeto – Quero convocar os seguintes 
Parlamentares: Coronel Chagas, Odilon Filho, Soldado Sampaio e Mecias 
de Jesus para reunião, após o término da Sessão, para tratar de assuntos da 
Comissão Especial Interna, criada para analisar e emitir parecer ao Projeto 
de Lei nº 011/2017 e 012/17.
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Senhor Presidente, eu 
estaria de resolução hoje. Mas informei a Casa sobre a mudança da minha 
viagem, porque tinham matérias importantes para serem discutidas, e eu 
não poderia deixar de estar presente. Oficialmente, eu informei a Casa a 
mudança da minha viagem que será hoje à noite. Eu gostaria de deixar 
registrado para que a presidência tomasse conhecimento por mim. 
Obrigado!
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Senhor Presidente, só para 
agradecer aos colegas Deputados, pois, hoje tive três projetos aprovados 
nesta Casa. Dois deles foram de minha autoria com colegas Deputados. 
O primeiro, que foi de autoria do Deputado Masamy e de minha autoria, 
foi aprovado nesta Casa. Foi um avanço. Nós precisamos estruturar a 
questão industrial, em especial do Distrito Industrial, e foi aprovado. Quero 
agradecer aos colegas. O outro é meu e do Deputado Marcelo, uma PEC, 
que torna constitucional e cultural a prática da vaquejada no nosso estado. E 
por último, Senhor Presidente, um de minha autoria, que Vossa Excelência 
foi o relator, que define as instâncias turísticas do nosso estado. Portanto, 
eu quero agradecer a votação que foi por unanimidade. Percebemos com 
isso o clima harmônico e democrático entre os colegas. Considero que 
estamos trabalhando na essência desse espírito que esta Casa tem sempre 
que aflorar, que é o espírito democrático de debate dos projetos como foi 
feito hoje. E não aflorar outros sentimentos, que não seja a melhoria do 
desenvolvimento do nosso. Obrigado!
  O Senhor Presidente Coronel Chagas – E, não havendo mais 
nada a tratar, dou por encerrada a Sessão convocando outra para o dia 30, 
à hora regimental. Registraram presença no painel os Senhores Deputados: 
Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Mozart, Coronel Chagas, 
Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Flamarion Portela, Gabriel 
Picanço, George Melo, Izaías Maia, Jalser Renier, Joaquim Ruiz, Jorge 
Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Naldo da Loteria, Odilon 
Filho, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

ATA DA 2585ª SESSÃO, EM 04 DE ABRIL DE 2017.
53º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS

(Em exercício)
 Às nove horas do dia quatro de abril de março de dois mil e 
dezessete, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
quingentésima octogésima quinta 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 
Presidente, o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS:
 Ofício nº 036, de 28/03/17, da Procuradoria-Geral do MPC/RR, 
encaminhando a Prestação de Contas do Exercício de 2016 do Fundo de 
Modernização e Aparelhamento do Ministério Público de Contas do Estado 
de Roraima.
 Ofício nº 037, de 28/03/17, da Procuradoria-Geral do MPC/RR, 
encaminhando a Prestação de Contas do Exercício de 2016 do Ministério 
Público de Contas do Estado de Roraima.
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS:
 Projeto de Lei s/nº, de 03/04/17, do Deputado Zé Galeto, que 
“dispõe sobre a inscrição do tipo de deficiência na Cédula de Identidade 
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senhora costuma brincar com o povo de Roraima, senhora governadora, 
agora mesmo, está financiando uma alocação de pessoas ali na região do 
Suíço, para colocar isso como pano de fundo. É uma vergonha o que a 
senhora está fazendo, senhora governadora. Toda vez que a população está 
pressionando a Governadora, ela arruma uma válvula de escape. Agora 
está construindo uma situação extremante temerária para quem investe 
em Roraima. Ora senhoras e senhores, tem tanta gente que trabalha nesse 
Estado e mora de aluguel, que precisa de um terreno, que não têm uma 
bicicleta para andar. O que a gente viu nas fotografias foram centenas de 
carros, senhoras e senhores, e eu me pergunto vale a pena ser descente nesse 
estado? Vale a pena você trabalhar dignamente neste estado? Eu pergunto 
aos senhores e ao povo de Roraima quantas pessoas que precisam de um 
terreno e não estavam lá? Porque estavam trabalhando para sustentar suas 
famílias. E eu pergunto aos senhores: toda vez esse governo arruma uma 
cortina de fumaça? Senhora governadora, contrate esses servidores, se não 
pode contratar todos, pelo menos contrate uma parte desses servidores. O 
estado precisa, senhora governadora, e eu tenho certeza que se a senhora 
mandar o projeto para cá, nem precisa mandar, mas se mandasse, iria ter 
o apoio dos 24 deputados, porque nós andamos na rua e sabemos a dor 
da população. Você imagine um servidor da saúde ter que cuidar de um 
pavilhão inteiro ou de dois pavilhões, isso é desumano, sempre a gente 
diz o governo não têm dinheiro. Mas agora já está querendo passar um 
milhão para Valter Suíço, para negociar as terras, como é que não têm 
dinheiro, senhoras e senhores. Não têm dinheiro para isso, mas para pagar 
os emergenciais que ela tem interesse, aí se paga rápido. Vocês sabem 
quanto é o orçamento desse Governo, para esse ano? Senhoras e senhores, 
são três bilhões e quinhentos milhões, e eu pergunto aos senhores, justifica 
o nosso hospital, a nossa maternidade não ter uma dipirona, uma cibalena, 
uma luva, justifica? Façam um exame de consciência como é que pode, o 
nosso estado, onde todos nós precisamos dos serviços do HGR, pode ser 
rico ou pobre, aqui em Roraima, se você precisar de hospital, você vai para 
o HGR e você vai ser atendido por um atendimento de péssima qualidade, 
não é porque não querem lhe atender não, é porque não têm gente para 
atender. A governadora não tem dinheiro para isso, mas eu duvido que ela 
deixe de pagar uma empresa emergencial, esse mês ou todos os meses que 
se passaram desde o dia que ela entrou. Eu peço atenção. Eu peço aqui que 
a base do governo, na pessoa do seu líder, converse com a governadora, dar 
oportunidade para esse povo que tanto se esforça, esse povo que estuda com 
muita dificuldade e muitos deles, nem dinheiro para pagar um cursinho têm, 
estuda com extremo esforço e passa no concurso. A governadora manda 
um projeto para cá, para contratar comissionados, para isso têm dinheiro, 
para pagar lote invadido têm dinheiro, mas para fazer justiça com o povo 
de Roraima e dar oportunidade para quem quer trabalhar, aí ela não tem 
compromisso. Senhora governadora, ainda dá tempo, atenda essas pessoas, 
senhora governadora, chame para conversar. Diga eu não tenho condição, 
se eu não posso chamar os 1500 (mil e quinhentos), mas eu posso essa 
parte, “eu vou revalidar o concurso que está acabando o prazo”. Faça isso, 
a senhora é mulher e, geralmente, as mulheres têm sensibilidade, ouça 
essas pessoas, dê oportunidade a elas, que a senhora não vai se arrepender. 
Amanhã um filho seu pode entrar no HGR, eu sei que a senhora tem muito 
dinheiro, a senhora pode contratar um jato para vir pegar um familiar seu. 
Mas o seu marido já foi atendido no HGR e foi muito bem atendido como 
as famílias, e as pessoas deste Estado. A senhora não vai ser governadora 
eternamente, dona Suely. Se a senhora for reeleita a senhora só têm mais 
quatro anos, faça um governo para o povo de Roraima.
 Aparte concedido ao Senhor Brito Bezerra - Inicialmente, 
quero agradecer a Vossa Excelência por me permitir o aparte e dizer a 
Vossa Excelência que vou aqui me expressar como líder do governo, nos 
dois pontos que Vossa Excelência se referiu: uma é a questão da invasão, 
apesar de estar acompanhando apenas pela mídia, e a outra questão é a dos 
homologados da SESAU. Eu quero dar boas-vindas, inclusive fui dar boas-
vindas a eles pessoalmente. Conversei com eles, fiz algumas ponderações. 
A primeira ponderação foi a questão da PEC, quando disseram que a 
PEC aprovada nessa casa seria para dar condições financeiras para a 
Secretaria do Estado de Saúde contratar os concursados da SESAU - ela 
não é totalmente a verdade, e até digo que faltou a verdade. A Governadora 
Suely Campos já repassou, não 18% na sua integralidade. Mas ouvi do 
secretário de saúde que ela já repassou mais de 17% do bolo orçamentário 
para a Secretária de Saúde. A PEC, que nesta Casa foi aprovada, era 
simplesmente para legitimar esse repasse, ou seja, essa PEC foi proposta 
pelo Deputado Mecias de Jesus, que é da base do Governo, e conversada 
com a Governadora Suely Campos. Essa PEC diz o seguinte, sendo muito 
justo: não é possível repassar menos de 18%, têm que ser 18%, porque têm 
uma PEC, Projeto de Emenda Constitucional que foi aprovada nesta Casa 
por todos deputados, de autoria do Deputado Mecias de Jesus, deputado da 
base do governo. Portanto, essa PEC não foi para convocar os concursados 

Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para o 
Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Senhor 
Presidente, há apenas um orador inscrito para o Grande Expediente.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, amigos da imprensa, servidores da 
Casa, amigos que prestigiam esta Sessão de hoje no plenário desta Casa 
legislativa, quero cumprimentar também de forma especial os homologados 
da Secretaria de Estado da Saúde.
 Senhor Presidente, a minha fala na manhã de hoje é rápida, 
apenas no sentido de dar conhecimento aos demais Deputados desta Casa 
sobre a visita que fiz ontem, na qualidade de Presidente da Comissão de 
Terras, juntamente com o Deputado Sampaio, numa área que está sendo ou 
que já foi praticamente invadida por pessoas que pretendem um lugar para 
construir um teto. Ali do outro lado do Rio Branco numa área particular de 
propriedade do senhor Walter e das empresas dele. Estive ontem lá, Deputado 
Chico, nobre presidente, e disse em alto e bom tom, usando o carro de som, 
que era de propriedade dele, lá do movimento, juntamente com o Deputado 
Sampaio. E não estávamos lá para avalizar, para autorizar, nem para dizer 
que concordava com a invasão. Estávamos lá na qualidade de membros da 
comissão de terras para verificar a situação in loco e trazer ao conhecimento 
dos Deputados desta Casa e verificar de que forma poderíamos ajudar, de 
alguma forma, a solucionar o conflito. Aquilo ali, de fato, foi um conflito. 
Lá existe uma multidão enorme de pessoas, muita gente, muito mais do 
que os senhores podem imaginar. E lá existe muita gente que precisa de um 
terreno para construir um teto. Mas antes de tudo isso, conversei com os 
Deputados Jalser Renier, Naldo, Gabriel, Sampaio, Xingú, na presidência 
da Casa, antes de irmos lá, para saber que direcionamento daríamos. Fui 
orientado que devíamos ir lá sim como Presidente da Comissão de Terras. 
E lá, nós constatamos que a terra é de propriedade particular. E lá existe 
também um contrato feito com o Senhor Walter, com um dos membros da 
Associação. É uma história grande, difícil, meio complicada para a gente 
entender num primeiro momento. O fato é que existe ali um conflito social 
de muitas pessoas que precisam de um teto e que estão usando uma terra 
que é particular. Eu disse lá que os proprietários das terras não podem sair 
no prejuízo. E, se de fato o Governo do Estado vier a constatar que a área 
pode se tornar de interesses social, então, que venha depois o Governo do 
Estado desapropriar a área e em comum interesse com o proprietário, se ele 
tiver interesse de fazê-lo, caso contrário, nós teremos um problema maior 
ainda que ele entrará na justiça com reintegração de posse. Eu e o Deputado 
Sampaio não quisemos, em nenhum momento, advogar para as pessoas 
que lá estão, nem tampouco para o proprietário da área, mas tão somente, 
verificarmos in loco o que está acontecendo.
 Então, foi por isso, Presidente Chagas, que nós estamos 
convidando os membros da Comissão de Terras para trocarmos ideias 
e verificarmos o que de fato vamos fazer, e o que de fato nós podemos 
falar a respeito disso. É uma situação complicada e a Assembleia não pode 
autorizar e nem legalizar atos dessa natureza. Esse é um caso específico do 
Governo do Estado e do dono da área que está lá. Então, como Presidente 
da Comissão de Terras, nós não vamos advogar para nenhum dos lados. 
Muito pelo contrário, nós podemos no máximo intermediar para evitar um 
conflito social maior. Essas foram as minhas palavras, Presidente Chagas, 
na manhã de hoje, para informar a todos os colegas e a sociedade do que de 
fato nós vamos fazer lá no local, onde tem cerca de oito mil pessoas. Muito 
obrigado!
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, 
Senhores Deputados, Senhoras e Senhores presentes nesta tribuna, a 
imprensa, eu vou ocupar esta tribuna com a minha fala hoje para tratar de 
um assunto de extrema importância para o nosso estado, que é a questão dos 
servidores da saúde.
 Senhoras e Senhores, nós, no final do ano, subimos o repasse 
para a saúde de 12% para 18, que foi uma PEC, inclusive, do Deputado 
Mecias de Jesus. E foi votada favorável por todos os Deputados desta 
Casa. O que muito me estranha é que diante dessa condição nós temos um 
concurso em curso. E nós sabemos que esse concurso está se virando agora. 
E nós temos 1.500 funcionários concursados. E nós estamos sabendo que a 
Governadora não está querendo chamar esses servidores.
 Senhora Governadora, vá visitar o HGR, a Maternidade! Como 
a Senhora pode fazer isso? A senhora não está fazendo isso apenas com 
os servidores, mas está atingindo diretamente a população de Boa Vista. 
Até porque a gente sabe que está chegando na Casa, Senhoras e Senhores, 
um projeto da Governadora para contratar 1.200 cargos comissionados. 
Ora, a Governadora não pode chamar os servidores concursados! A Saúde 
teve um aumento substancial, a população de Roraima precisa do HGR. 
Lá faltam funcionários dentro daqueles pavilhões; faltam funcionários 
na maternidade, no Cosme e Silva, em Rorainópolis, em Caracaraí. E, a 
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quero aqui dizer que o governo seja o pior governo que já houve nesse 
estado, mas já é tempo para o governo olhar de frente para a sociedade 
roraimense e dizer porque teve 127 mil votos. Foi talvez a campanha mais 
esperançosa, desde 90, que este estado já viu. Todos acreditavam que iriam 
voltar para a folha especial e não sei o quê. O discurso era outro, e quando 
acabou a campanha, tinha um carro lotado com aqueles cadernos de 16 
matérias com o nome de pessoas, pegos na periferia, que acreditavam que 
no dia primeiro de janeiro estariam todos empregados, e a esperança se 
alastrou e pulverizou por todo o estado de Roraima. E aí, a Dona Suely, 
mesmo sem nenhuma expressão política, movida pela esperança daquele 
povo, foi conduzida ao Palácio Hélio Campos. Mas esse discurso não cola 
mais deputado Masamy. Pior do que a morte de um homem é quando a 
esperança morre dentro dele quando ele ainda está vivo. Não existe mais 
esperança do povo de Roraima nesse governo. Morreu. Aquilo que era belo 
ficou feio, aquela posse de primeiro de janeiro era a maior esperança de 
Roraima. Eu ando o estado todo e vejo a tristeza nos olhos da pessoa. Mas 
quero aqui propor a criação de uma Comissão para acompanhar aqueles 
que fizeram o concurso, aqueles que estudaram e se dedicaram, para juntos 
cobrarmos de forma legítima o governo do estado, para que cumpra o 
seu dever, que é não chamar terceirizados e sim convocar os concursados 
aprovados. Quero me colocar, Deputado Joaquim, a sua disposição e da 
deputada Lenir que tanto debatem sobre educação e saúde nesta Casa. 
Vossa Excelência seria uma pessoa excelente para presidir esta Comissão, 
para acompanhar essas pessoas que muitas vezes não sabem onde bater e 
nem aonde ir. Vossa Excelência seria a pessoa certa para intermediar junto 
ao governo e dizer a eles que cumpra seu papel e convoque aqueles que 
realmente passaram no concurso. É isso que devemos fazer com relação 
às terras, Senhor Presidente. O Cantá foi invadido por mais de dez mil 
pessoas. Mas o que me causa estranheza é que ontem fui visitar meu irmão, 
que é o prefeito do Cantá, e passamos no local onde está a invasão. E vou 
lhe dizer uma coisa, se aquele povo estiver precisando de lote, ninguém 
mais precisa, pois nunca vi tanta Hilux, Amarok e S-10. Falei que mais 
parecia uma carreata de candidato a governador com 70% na pesquisa. 
Uma fila de carros luxuosos. Tudo premeditado. Aquela coisa da confissão 
de culpa: Não fui eu, foi ele e quando cheguei já estava feito.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Joaquim Ruiz – 
Deputado Xingu, escutei atentamente a palavra do líder do governo. Vossa 
Excelência sugere a criação de uma comissão, necessariamente não precisa. 
Posso lhe dar uma sugestão aqui pelo peso da idade e pela jovialidade da 
experiência. É fácil resolver a situação deles. O que eles estão pedindo 
aqui é algo de direito. Se o Deputado Brito quiser resolver, é só sentar 
com a presidente da Comissão de Saúde, que é a Deputada Aurelina, que 
é da base do governo e montar um planejamento, conversar com eles. 
Pois, vão inaugurar o Hospital das Clínicas e podem fazer a chamada de 
tantos técnicos de enfermagem, tantos enfermeiros, tantos auxiliares de 
enfermagem e etc. Mas não podem é terceirizar. O que os concursados 
querem é um planejamento que lhes permitam organizar suas vidas. Vão 
inaugurar a segunda fase do Hospital Geral, que é o Hospital Universitário 
de Roraima, mesmo a governadora não querendo criar o curso de medicina. 
Mas vai ser o Hospital Universitário, vai ampliar aquela estrutura que é 
maior do que a já existente. Então, por que não fazer um planejamento? 
O Deputado Brito senta com uma comissão formada por eles. Lamento 
que o sindicato não esteja aqui, pois quando é para dar aumento estão aqui 
cobrando, agora quando é para defender aqueles que estão precisando, 
o sindicato dos técnicos e enfermeiros não veem aqui cobrar. São dois 
pesos e duas medidas. A classe tem um Vereador que foi eleito no último 
pleito, mas ele não está aqui defendendo os interesses daqueles que estão 
precisando. Eles não estão querendo ser nomeados ontem não, e nem 
querendo competir com terceirizados. O que eles estão querendo é que 
haja um planejamento para que eles planejem a vida deles, que o estado 
diga quando eles serão chamados para ocupar essas estruturas que serão 
inauguradas. O Deputado Brito tem o discurso eloquente e bonito, mas 
precisa sair do paraíso para a realidade de Roraima, Deputado Xingu. Em 
relação às terras, essa invasão tem no comando a mesma pessoa que têm 
invadido o tempo todo. Há informações de que esta pessoa, de uma tal de 
uma associação, tem um cargo comissionado no governo. Se essa pessoa 
tem um cargo comissionado no governo, então, tire esse cargo dessa pessoa 
e já nomeie um para a saúde para salvar vidas. Eu assinei aqui a CPI, que 
suspende qualquer diálogo. Então, que convoquem as pessoas aqui. Sabem 
por que foram invadir o Cantá, Deputado? Porque a Prefeitura de Boa Vista 
combateu e eles não conseguiram transformar as invasões em Boa Vista 
em favelas. Agora que é um jogo político, é. Se vocês forem analisar as 
imagens, o cidadão que faz essas invasões é o mesmo cidadão que tem feito 
invasões nos últimos quatro anos - e o que o senhor viu de carro luxuoso, 
eu vi também, Deputado Xingu. Eram Hilux, Palio do ano, S-10 e Amarok 
para todo lado. Era um desfile de carros, só o que não tinha ali era pobreza. 

da SESAU.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas- Eu solicito ao pessoal 
que está no Plenário que mantenha a ordem, esse tipo manifestação não é 
permitido pelo nosso Regimento Interno.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Eu até não me importo 
muito, desde que eu esteja falando a verdade. Eu não quero ser aplaudido 
mentindo, porque eu vou ser cobrado lá na frente. Eu disse para eles há 
pouco que nunca vou faltar com a verdade - os homologados da SESAU 
que nesse governo, da Governadora Suely Campos, quase mil já foram 
convocados. No governo passado a contratação foi zero. O governo passado 
fez um concurso politiqueiro que gerou a expectativa de convocação de 
todos e nunca convocou. Esse governo convocou e vai convocar mais. Mas 
não convocam todos, porque não tem recurso para pagar. Mas até junho a 
Governadora Suely Campos convocará mais servidores homologados da 
SESAU. Gostaria muito que convocasse a todos. Eu também defendo isso 
como Vossa Excelência. O Governo passado fez um concurso politiqueiro e 
essa Governadora que está aí, sim, está convocando os servidores, para que 
eles possam prestar serviços e volto a dizer aqui as Vossas Excelências e aos 
demais que saúde é um direito e uma garantia do cidadão brasileiro. Queria 
nós da Assembleia Legislativa ou qualquer governante poder contratar todos, 
porque como disse o Senhor, o Senhor já foi para lá, seu irmão já foi para 
lá. Eu também posso ir e qualquer um pode, pois, o único hospital que tem 
condições de receber paciente é o hospital público, o hospital do governo. 
Está saindo o Hospital das Clínicas, a ampliação do Hospital Geral, tudo vai 
precisar de mais profissionais e, com certeza, serão esses homologados e 
para ciência de Vossa Excelência não pode revalidar, já foi revalidado, não 
tem mais como, por isso a urgência na contratação. Portanto, não se pode 
criticar a Governadora Suely na questão da homologação dos concursados. 
Gostaria que Vossa Excelência se inteirasse mais do assunto. Na questão 
da invasão, eu vou dizer aqui o meu ponto de vista como deputado e como 
cidadão, pois não tenho um palmo de terras. Eu como cidadão, não vou falar 
como líder do governo, apesar de saber o entendimento do governo, meu 
amigo deputado George Melo, terra, propriedade de terra é sagrado, tem 
garantia constitucional. Não se pode invadir terras desde que ela cumpra 
função pública, desde que ela seja trabalhada para o sustento das famílias 
ou para gerar emprego e renda. Enfim, terras que têm título de propriedade 
é sagrada e tem que ser, inclusive, protegida pelo Estado. Concordo com 
Vossa Excelência, a terra que tem que ser invadida, se esse for o termo 
como está sendo usado aqui, é terra devoluta, terra pública que não tem 
uso, terra que não cumpre o seu papel, como existem muitas aqui. Aí sim, 
pode haver sim uma ocupação onde o poder público pode, posteriormente, 
fomentar uma infraestrutura, mas se a terra tiver uso social, sendo existente, 
não se pode invadir. A Governadora Suely Campos é totalmente contra, e 
eu garanto para Vossa Excelência e para quem mais estiver aqui, pois já 
conversei com ela - ela é proprietária de terras. A invasão de terras não é 
fomentada pela Governadora Suely, de forma alguma, e nem por mim e 
nem por nenhum deputado. Eu desconheço deputado, aqui, fomentando. 
Esse discurso de Vossa Excelência na questão da invasão, é um discurso 
politiqueiro, meu amigo, meu caro deputado George Melo. Obrigado!
 O Senhor Deputado George Melo continua – Eu quero dizer 
ao Deputado Brito que ele diz assim: O outro governo, o outro governo. 
Se fosse o outro governo, Deputado, certamente a reforma do hospital já 
tinha sido aprovada, já tinha sido até terminada e as pessoas tinham sido 
chamadas. Até hoje, aquele hospital lá no Pintolândia, ao lado do Cosme e 
Silva, está parado, também por incompetência desse Governo que só sabe 
tirar nota, só sabe fazer emergencial. É por isso que ele está nessa situação. 
E eu peço a Vossa Excelência para revalidar o concurso deles, pois seria 
uma forma de garantir que, logo que se abra esses novos hospitais, não 
seja necessário a realização de um novo concurso e daria oportunidade a 
essas pessoas que fizeram o concurso e passaram com seu esforço. Sei que 
a Governadora poderia chamar perto de mil servidores se ela quisesse. Esse 
é o meu sentimento, de uma pessoa que anda nas ruas e sabe o sofrimento 
das pessoas que entram no HGR.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú- Coronel Chagas, ora 
presidindo a Sessão nesta manhã de hoje, senhoras e senhores Deputados, 
imprensa aqui presentes, imprensa, acompanhantes do auditório atentamente 
aqui presentes nesta manhã que tanto se debate causas importantes do 
estado de Roraima. Não queria me alongar com relação aos concursados 
da SESAU do Estado de Roraima, porque final do ano, na votação do 
orçamento que está em vigência este ano, o Deputado Mecias, de forma 
honesta, apresentou uma PEC elevando o orçamento da saúde para 18%. 
Naquele momento, fui contrário, fui criticado por entender que o governo 
iria aplicar esse dinheiro, que eleva mais de 4%, para pagar terceirizadas, 
para pagar alimentação que não chega aos pacientes, para pagar remédios 
que não tem ao Hospital Geral, menos para chamar os concursados da 
saúde. Foi por isso que me posicionei contrário naquele momento. Não 
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jornais e ficou até bonito com a foiça na mão.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Soldado Sampaio – Isto 
está acima do meu partido, talvez seja isso. Deputado Xingu, com relação 
a saúde, eu estive recentemente conversando com os homologados, através 
de uma comissão, e, logo em seguida, estivemos com o Secretário de 
Saúde. E há, sim, a disposição do secretário do governo do estado em fazer 
a convocação. Está na mesa da governadora a relação de mais de 200 nomes 
a serem convocados em breve. E com a inauguração do hospital das clínicas 
e do HGR, há, sim, a disposição do governo em chamar os demais. Estamos 
esperando apenas um posicionamento da SEPLAN para ver o impacto, e 
ver se o governo não está ultrapassando a lei de responsabilidade fiscal 
com gasto com pessoal. Então, deixar claro o nosso posicionamento e nos 
colocar à disposição dos homologados, que temos sido permanentemente 
cobrados e estamos cobrando a governadora a questão dos homologados. 
Com relação a ocupação feito no Haras Cunhã Pucá, quero parabenizar 
a forma republicana do seu irmão, prefeito do Cantá, e dá boas-vindas a 
todos, e tem toda razão, se a sensibilidade está prevalecendo, pois ele não 
pode abrigar um bairro se não tiver a infraestrutura adequada, até porque 
vai recair a gestão da prefeitura. Então, isso é fundamental que o prefeito, 
caso essa ocupação prospere, exija de quem estiver a frente dessa ocupação 
a estrutura mínima para aquele bairro funcionar com escola, posto de saúde, 
praça, iluminação, asfalto, esgoto. É assim que se procede. Deputado, 
inclusive assinei o requerimento para criação da CPI da ocupação. Já 
me manifestei que sou contra a ocupação de propriedade privada. Agora, 
Deputado Xingu, ela tem que ser uma CPI ampla e restrita, porque quando 
se penaliza o pequeno que está atrás, sabemos que nem 100% (cem por 
cento) dos que estão lá precisam. Concordo com Vossa Excelência, quando 
falou aqui de como as pessoas se aproveitam. Mas tem uma boa parte que 
precisa. Aí criamos um discurso, somos radicalmente contra, queremos criar 
uma CPI para penalizar o pequeno que está em busca de moradia. Agora, 
o grande invasor, ocupador de terras públicas, os grandes fazendeiros, os 
grandes grileiros que tem nesse Estado, em especial em torno de Boa Vista - 
olha a quem pertence as terras em torno de Boa Vista. Não é o pequeno. São 
grandes políticos e estão fazendo grandes imobiliárias para ganhar dinheiro. 
Essa é a verdade. Então, se é para penalizar o pequeno, vamos penalizar o 
grande também. Já estou fazendo uma emenda ao requerimento, vou assinar 
a CPI. Mas quero também que seja amplo e irrestrito para que possamos 
apurar a grilagem de terra no nosso estado, doa a quem doer. Então, essa é 
a minha fala. Obrigado pelo aparte. Teríamos muito a contribuir, mas em 
virtude do tempo, vou me limitando por aqui. Obrigado, Deputado Xingú!
 O Senhor Deputado Jânio Xingú continua - Deputado Sampaio, 
obrigado pela sua intervenção. A sua emenda é de grande importância 
porque quem gere as terras do estado é o ITERAIMA. Se está havendo 
grilagem, é porque o estado está permitindo. Portanto, Joaquim, eu não vejo 
nenhuma objeção no ITERAIMA. Obrigado!
 O Senhor Deputado Jalser Renier – Bom dia, Senhoras e 
Senhores, é um prazer imenso está aqui com vocês. Cumprimento o Senhor 
Presidente, Deputado Chagas, cumprimento a todos os Deputados, 
imprensa. Eu não costumo muito usar a Tribuna da Assembleia, até porque 
a Tribuna é um ato em que o Parlamentar utiliza para fazer valer o direito 
da população, e fazer com que a população seja respeitada não somente 
pelo discurso, mas pelas suas ações. Então, não importa muito, às vezes, a 
força da palavra sem o entusiasmo das ações. Nós precisamos, no estado de 
Roraima e neste país, prevalecer não o sentimento de você falar, mas o 
sentimento de você agir, porque a coragem de fazer, eu sempre digo, ela 
deve ser bem mais forte do que o medo de errar. Tomei a liberdade de 
ocupar esse espaço em favor daquelas pessoas que lutam pelo seu espaço, 
estudam, ralam e fazem com sua oportunidade seja ferida na boca de um 
professor, num ensinamento de um pai, muitas das vezes, que deixa seu 
filho na casa de irmãos, irmãs, cunhados, parentes, porque não tem dinheiro 
para pagar uma pessoa que o ajude a criar o seu filho para que ele possa 
entrar no concurso público. Estudar acreditando que, ao anunciar, o estado 
vai preparar e fazer um concurso público. Ele acredita na voz daquele 
político que estende a mão direita dizendo: vou fazer o concurso e vou 
colocar todos    para começarem a trabalhar. Aí o pobre iludido acredita na 
palavra daquele homem ou daquela mulher, e vai para sala de aula, ralar dia 
e noite - estudando, aprendendo, desaprendendo, e, às vezes, consegue com 
muito sacrifício passar numa prova, e, às vezes, ver a decepção nos seus 
olhos quando fica na listra de espera -e tudo aquilo que ele fez, deu em 
nada. Mas em compensação, os outros que estudaram da mesma maneira, 
como ele, tiveram mais sorte. Tiveram mais condições, e aproveitaram a 
oportunidade, e passaram no concurso público, e hoje estão servidos pela 
própria Constituição Estadual. Hoje nada adianta fazer política sem a 
democracia do lado do peito. Eu quero dizer que o concurso que foi feito 
em 2013 para atender a saúde pública, hospital das clínicas do Pintolândia, 
que até hoje não está pronto, que até hoje não está concluído, mas foi feito 

Se o governo for querer indenizar aquilo ali, vai está fazendo um acinte 
contra a população de Roraima, que precisa de saúde pública e de educação 
de qualidade e não abrigar bandido comandando invasão no nosso estado. É 
importante que se apure e apure também se esse cidadão que está invadindo 
terras privadas, que é um direito inalienado do cidadão, tem mesmo um 
cargo comissionado no governo. E olhe lá, se a CPI não mandar afastar a 
governadora para que seja apurada uma denúncia grave. A denúncia está 
aqui na Assembleia dando conta de que este cidadão que comanda essa 
associação tem cargo comissionado no governo. Eu não quero acreditar. 
Eu não posso acreditar que uma senhora, mãe de família que prometia 
transformar sonhos em realidade, que prometia um governo transparente, 
tenha dado um cargo comissionado no governo a este cidadão. Deputado 
Brito, líder do governo, está aqui a Presidente da Comissão de Saúde, 
reúna-se com ela e com uma comissão dos concursados agora, façam um 
planejamento, façam uma programação e contrate aqueles que o governo 
vai precisar. Obrigado!
 O Senhor Deputado Jânio Xingú continua – Obrigado, Deputado 
Joaquim, pela sua intervenção. Quando falei da terceirizadas é porque o 
Congresso Nacional aprovou uma Lei onde os gestores públicos podem 
abdicar de vários cargos concursados e colocar os cargos terceirizados. Isso 
já é legítimo, é uma nova lei e por isso vocês estão preocupados para que 
ela não seja igual o piado. Então, voltando aos assuntos das terras, queria 
aqui em nome do Prefeito do Cantá, Carlos Barbudo. Carlos Barbudo não 
é contra ninguém ter lote no Município do Cantá, pelo contrário, serão 
bem-vindos todos aqueles que queiram fazer do Cantá um Município ainda 
melhor, que queiram transformar o Cantá em uma grande redenção, essa é a 
proposta do Prefeito Carlos Barbudo. Essa foi a proposta do Prefeito Carlos 
Barbudo na campanha passada e por isso vencemos. Mas gostaria de dizer 
que se o governo do estado quiser fazer um bairro no Município do Cantá, 
ele tem que obedecer a legislação vigente. Comunicar o Prefeito, fazer um 
projeto piloto com água, energia, escola, posto de saúde, transporte urbano, 
asfalto, drenagem, e aí protocola na Prefeitura do Cantá, que enviará à 
Câmara Municipal que autoriza o governo a fazer o bairro. Mas criar favela 
de forma irresponsável e deixar o caos para uma prefeitura que tem pouco 
menos de 30 milhões por ano para honrar com suas obrigações, jamais 
poderá fazer uma coisa dessas. E aí, é onde digo que a senhora governadora 
nega nos bastidores, seus aliados negam nos bastidores que a senhora 
governadora não está envolvida nisso. Ora, se sou uma pessoa pública e 
uma pessoa usa meu nome, convoco a imprensa e digo que o “João” não 
tem nenhum direito de usar o nome do Deputado Xingu porque ele não foi 
autorizado. Existe uma frase que todos conhecem: “Quem cala, consente”. 
A cobra está morta!
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Marcelo Cabral – 
Ouvindo seu pronunciamento e ouvindo o deputado Joaquim falando 
com tanta segurança sobre as terras, chego à conclusão que esta Casa 
tem um papel fundamental em uma hora dessas. Falo como deputado, 
como produtor, como dono de terra, que não se pode invadir nenhuma 
terra no Estado de Roraima, ainda mais particular. Eu vejo que nós aqui 
nessa Casa, Deputado Xingu, brigamos por várias ações contra invasão de 
terras, aumento de áreas, crescimento de reserva ilegais. Hoje essa Casa 
volta a discutir e, Deputado Joaquim, como o senhor falou muito bem: não 
podemos aceitar uma pessoa manipular e ter a sensibilidade de convencer 
mais de 8 mil pessoas a invadir uma terra particular. E pior, como o 
Senhor falou, Boa Vista aboliu as invasões, teve uma fiscalização forte no 
município, e aí, Deputado Xingu, chegou lá no seu irmão - que é prefeito do 
Cantá - da invasão naquele município. Agora, imagine se instalar naquele 
local 8 (oito) mil famílias. Hoje não tem asfalto, saúde, educação, estrutura 
física para instalar essas pessoas. Não é fácil construir ou montar um bairro 
em qualquer município, ainda mais no interior, o repasse é muito pouco 
para aquele município. Vossa Excelência está certa: o prefeito não é contra 
para quem vai para lá. Mas tem que ter a educação, a saúde, tem que ter 
transporte urbano, água, saneamento, e isso lá não tem.
 Quero aqui acompanhar o seu discurso e dizer: não sou a 
favor de invasão nenhuma no Estado de Roraima, e dizer: vamos ajudar 
e fiscalizar como na Comissão de Terras que eu faço parte, e assinei a CPI 
para apurar as pessoas que estão manipulando as invasões no nosso estado. 
Vamos criar a CPI, e apurar os fatos, e dizer quem são os culpados das 
invasões. Era isso, Deputado, obrigado pelo aparte.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú continua – Obrigado, 
Deputado Marcelo. Quero pedir ao Presidente da Casa, que no momento 
preside a sessão, Deputado Coronel Chagas, que me conceda dois minutos.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Deputado Xingú, nós 
temos mais oradores inscritos. Vamos conceder mais dois minutos para suas 
conclusões, incluindo o aparte, caso Vossa Excelência queira dar o aparte.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú continua - Concedo o último 
aparte ao Deputado Soldado Sampaio, porque ele está citado em todos os 
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condição de fazer nada pela sua família, porque o povo sofre, as pessoas 
desistem, e o pior é aquele que desiste diante de algo que está perpetuado 
de direito seu. Por essa razão é que eu quero, aqui, aproveitar o espaço e 
dizer, se a governadora não tem o interesse de dar propriedades urbanas 
para as pessoas - eu não sou contra nenhuma reforma agrária desde que seja 
feito organizadamente - eu sou contra você dar um pedaço de chão para um 
cidadão favelar e que ele seja desmoralizado, e fique diante de um barraco, 
e se der um temporal leva o barraco inteiro. Sem ter um pedaço de asfalto, 
sem ter absolutamente nada, sem ter luz, sem ter nada. Isso eu sou contra. 
Agora se ela quer fazer política social, ela tem o River Park. É um bairro 
maravilhoso, porque não pega aqueles 8 (oito) mil lotes de terras e não dá 
para sociedade roraimense. Porque quando peguei o Cidade Satélite, há 
mais ou menos 20 anos atrás, eu comprei a terra e dei para ele morar e estão 
lá morando até hoje. Eu comprei, eu paguei, e eu dei para ele morar. Então, 
eu acho que a vontade parte de cada um. Então, quero dizer a vocês, 
profissionais da saúde, essas faixas são importantes, a atenção dos senhores 
é importante. Mas se vocês não se unirem, se vocês não formarem um 
sindicato unido, se vocês não se agregarem, se vocês não começarem a falar 
o mesmo idioma, sabe o que vai acontecer com vocês? Em setembro, estará 
todo mundo fora, porque o prazo de vocês começou ontem. Era para vocês 
começarem a se reunir. Não estão se reunindo para fazer movimento em 
relação a terras? Por que vocês não podem fazer umas grandes reuniões e 
fazer movimentação, que é justa e constitucional para cada um de vocês? 
Por que vocês não fazem isso? Por que tem que ser a minoria? Se é, eu 
coloco no meu lugar, se eu tenho uma reunião com cinco mil pessoas e uma 
reunião com cem, eu vou na reunião de cem. Mas, primeiro, eu vou na 
reunião com os cinco mil, porque eu não sou hipócrita, porque lá tem cinco 
mil pessoas me esperando. E aquelas de cem que estão ali, não estão com 
tanta vontade de me esperar, mas eu vou lá cumprir o meu papel, até que se 
tenha dez também.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Vossa 
Excelência falou em ilusão, mas Vossa Excelência acabou de ser iludido. 
Vou lhe explicar o porquê. Está na pauta hoje um projeto que anistia o 
pobrezinho lá do interior que tanto defende a energia elétrica. É um projeto 
seu, de Vossa Excelência. Está na pauta para votar a anistia daqueles que 
não conseguiram pagar suas dívidas com a CERR, porque a CERR acabou, 
dos municípios do interior. E o que fez a bancada do nosso Governo? Se 
retirou. Eu acabei de ouvir um dos líderes do governo dizendo que tem que 
ser para todos e que beneficie os pequenininhos. Aqui, o seu projeto está 
na pauta hoje. Sabe qual o outro projeto? E, aí, a bancada se retirou, que 
ia ser votada hoje a extinção da melhor Secretaria do Estado. A Secretaria 
que mais produz projeto, a Secretaria que mais trouxe recursos para cá. 
A Secretaria que fez concurso público, a Secretaria que mais empregou 
gente. Sabem qual é a Secretaria? A do Pizzolatti. Está aqui para ser extinta, 
a bancada se retirou. Então, Vossa Excelência falou tanto em ilusão que 
acabou sendo iludido, por isso que a bancada se retirou.
 O Senhor Deputado Jalser Renier continua – Mas eu quero 
dizer a Vossa Excelência que não existe ilusão, quando você tem a frente 
homens como o senhor, homens como os Deputados Odilon, Marcelo 
Cabral, Masamy Eda, Chico Mozart, Coronel Chagas, Izaías Maia, 
Zé Galeto, George Melo e nós. Somos um grupo que temos a maioria. 
Não tivemos a maioria hoje, mas quero dizer que a partir de agora está 
determinado à assessoria técnica desta Casa que nenhum projeto do 
governo será votado, se não for de interesse da sociedade e, principalmente, 
que o governo se reúna com a classe dos servidores da saúde e diga para 
eles ou um sim ou um não, pois política se faz com enfrentamento. Eu não 
tenho medo de absolutamente nada. O medo já saiu das minhas veias há 
muito tempo. Aquele que tem medo, não pode ter medo de enfrentar um 
cidadão da imprensa ou coisa do tipo, pois se ele quiser perguntar sobre 
a minha vida, eu tenho que ter coragem o suficiente para dizer quem sou 
eu, e mais coragem ainda, eu tenho que ter para dizer ao meu filho o que 
eu fui, o que eu passei, o que eu senti, as dores e as alegrias que eu vivi, 
para que as outras gerações possam fazer a mesma coisa. Quando você 
tem medo, quando você se abaixa, é porque você se acovarda. É porque 
você não está preparado para enfrentar os desafios da vida. Eu não sou um 
homem covarde, eu não sou um homem de recuar a nada. Sou um homem 
de respeitar os princípios, a democracia e, sobretudo, a grande maioria. 
Coloco um fim nas minhas palavras agradecendo o espaço e a oportunidade. 
Muito obrigado!
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Deputado Jalser, suas 
palavras são corretas, a questão da obstrução é legítima. Porém, isso tem 
que ser comunicado pelo Líder dos blocos quando houver obstrução. 
Entretanto, estamos iniciando a Ordem do Dia e fui informado pelo líder 
de um dos blocos, o Deputado Sampaio, que os blocos que compõem a 
base do governo estariam reunidos para discutir como vão deliberar sobre 
as matérias constantes na Ordem do Dia. Quero crer que é realmente isso 

o concurso em 2013, e agora o que alega a senhora governadora e sua 
equipe técnica? Eu não vou nem dizer que é a senhora governadora, e sim 
sua equipe técnica. Porque, infelizmente, a governadora não tem condições 
de discutir com nenhuma classe coisas que falam a respeito de benefícios, 
mas vou falar a respeito das categorias. Como um governo assume um 
estado, diante de uma situação que foi feito por governos passados, sem se 
quer dizer ao povo de Roraima: “olha povo de Roraima, eu, mulher, estou 
assumindo esse governo com os seguintes problemas: fizeram concurso 
público para que eu pudesse aprovar e eu não tenho condições. Deram 
empregos demais para que eu pudesse continuar, e eu não tenho condição. 
Olha povo de Roraima, eu não tenho condições de cumprir o que prometi 
na campanha, porque o governo está endividado”. Agora que o mundo está 
se acabando, as pedras estão se destruindo, o mar se dissipando, o que se 
faz? Coloca a culpa no governo de trás, porque não tem um corajoso que 
assuma a culpa e diga a responsabilidade é minha. Quando assumi essa 
Casa, essa Casa tinha uma dívida histórica. E, eu, em nenhum momento, 
coloquei a culpa no meu gestor passado. Assumi a responsabilidade, paguei 
as contas, aprovei o concurso público dos servidores, fiz o PCCR de todos 
os servidores e paguei as progressões. Por quê? Porque me organizei para 
isso. Então, “quem pariu Mateus que embale”. Agora não é hora de choro. 
As pessoas que estão aqui nas galerias, poucas pessoas que estão aqui nas 
galerias, mas tenho certeza que são homens e mulheres que passaram dia e 
noite estudando, para poder passar numa prova de concurso público, e aí, 
Senhores Deputados, no momento não tem nenhum Deputado da base do 
governo que eu possa me referi, porque a base evacuou o Plenário. E aí, 
Senhores Deputados, são 1.500 (mil e quinhentas) pessoas, são 22 (vinte e 
duas) categorias profissionais que estão aí esperando a Senhora Governadora 
contratar. E se esses cidadãos e cidadãs não forem contratados, até o mês de 
setembro desse ano, aí nós vamos rever a música de Fernando Mendes: “ e, 
depois de muito tempo de enganos, tudo deu em nada”. Porque se vocês não 
forem aprovados até setembro, acabou o prazo, ninguém vai ser aprovado 
mais. Ao invés de fazer movimento de terras, tem que fazer é um movimento 
de justiça social para aquele homem que estudou, que fez sua parte. O que 
eu peço a vocês é que conversem com todas as pessoas que estão iguais a 
vocês, precisando que o governo dê o estarte para iniciar a contratação 
digna que foi feita por vocês. Evoque para cima de vocês a responsabilidade, 
esperança de trazer as pessoas para perto de vocês, não ajam em minoria, 
porque quem age em minoria, significa que seu eco não é transportado para 
grande maioria. Porque quando vocês estão juntos, vocês não conseguem 
ser derrotados, quando vocês são pequenos vocês conseguem ser destruídos. 
Porque alguns não acreditam que esse problema pode ser resolvido. Esse 
problema não está nas mãos do parlamento roraimense, esse problema não 
está pautado na Assembleia Legislativa, porque nós já fizemos nossa parte. 
Nós aprovamos o que foi mandado. Agora não adianta vocês fazerem e 
trazerem essas placas, e agradecemos em nome da democracia, mas, 
infelizmente, quando se tem o número pequeno de pessoas, não há só 
solução. Agora, coloca em frente desse palácio 10 mil pessoas da saúde 
dizendo que não tem uma dipirona, dizendo que não tem uma luva, dizendo 
que não tem servidor respeitado dentro do seu direito, porque 1.500 (mil e 
quinhentos) profissionais, multiplicado por cinco, vamos ter uma média de 
seis mil pessoas, gritando: “justiça, justiça”, e, acima de tudo, respeito ao 
cidadão roraimense. Quando a governadora manda para esta Casa a criação 
de mais 1.200 (mil e duzentos) cargos comissionados, acabando as 
terceirizadas, o que ela quer dizer com isso? Eu tenho dinheiro para pagar 
comissionados, mas não tenho dinheiro para pagar concursado. O que ela 
tem que fazer é respeitar a Bandeira de Roraima, respeitar a democracia 
constitucional que o país e esse Estado tem. Nada é mais forte do que um 
povo unido, dedicado. Deputado Xingu usou a Tribuna, Deputado Mecias 
fez uma Emenda na esperança de construir a convergência aumentando o 
orçamento da saúde de 12% (doze) para 18% (dezoito), em outras palavras, 
sabe o que significa isso? Significa que num aporte de 6% (seis) a mais do 
orçamento mantido na secretaria de saúde tinha que está estabelecido no 
orçamento dela, que parte desses recursos seriam para contratar os 
servidores da saúde, dos 18% (dezoito) que aprovamos para saúde, sabe o 
que a governadora fez? Nada! Ela está executando apenas 12% (doze). E 
sabe onde estão os outros recursos? Porque se você tem dinheiro para 
desapropriar uma propriedade não é barato, se você tem dinheiro para 
colocar asfalto, iluminação, praça, escola, se você tem dinheiro para fazer 
isso, você tem que ter dinheiro também para pagar o que está na Constituição 
Estadual, que é obedecer às leis regidas por esse estado, que é contratar os 
que passaram no concurso público. Porque até agora eu não fiz concurso 
público aqui na Assembleia? E já prometi que vou fazer esse ano. Vou fazer 
concurso público, mas não é de sonho. Vou fazer concurso público, para 
fazer, aprovar e inicialmente contratar as pessoas para que elas não sejam 
iludidas. Homem e mulher quando não é iludida no seu estado emocional 
ele desiste, é como um homem que não trabalha, ele não tem honra, não tem 
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 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Reaberta a Sessão.
 Ainda na Ordem do Dia informamos aos Deputados que a 
composição da CPI teve como escolhido para presidente o Senhor Deputado 
Marcelo Cabral, Deputado Joaquim Ruiz, como Vice-Presidente, Deputado 
Jânio Xingu, como Relator e Relator adjunto Deputado Zé Galeto.
 Passaremos agora para as Explicações Pessoais.
 Não havendo quem queira utilizar o Expediente de Explicações 
Pessoais, e não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a Sessão 
convoco outra para o dia 05, à hora regimental.
 Registraram presença no painel os Senhores Deputados: Angela 
A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Mozart, Coronel 
Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Flamarion Portela, 
Gabriel Picanço, George Melo, Izaías Maia, Jalser Renier, Jânio 
Xingu, Joaquim Ruiz, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy Eda, 
Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Soldado Sampaio, 
Valdenir Ferreira e Zé Galeto.
 Estiveram presentes na Ordem do Dia os Senhores Deputados: 
Chico Mozart, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, George Melo, Izaías 
Maia, Jalser Renier, Jânio Xingú, Joaquim Ruiz, Lenir Rodrigues, 
Marcelo Cabral, Masamy Eda, Naldo da Loteria, Odilon Filho e Zé 
Galeto.

ATA DA 2586ª SESSÃO, EM 05 de ABRIL DE 2017.
53º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS

(Em exercício)
 Às nove horas do dia cinco de abril de dois mil e dezessete, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima quingentésima 
octogésima quinta 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 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 Deputado Masamy Eda 
que proceda à leitura do Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS:
 Projeto de Lei s/nº, de 04/03/17, do Deputado Gabriel Picanço, 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade de expedição de prescrições de 
cunho terapêutico, medicamentosas ou não, digitadas, datilografadas ou 
manuscritas em letra de forma legível nos serviços de saúde do Estado de 
Roraima e dá outras providências”.
 Indicação s/nº, de 30/03/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da Vicinal Alto 
Alegre/ São Silvestre, com extensão de 40 km, localizada no município de 
Alto Alegre.
 Indicação s/nº, de 30/03/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da Vicinal São 
Silvestre/Parada Obrigatória, com extensão de 32 km, localizada no 
município de Alto Alegre.
 Indicação s/nº, de 30/03/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da Vicinal 
Fortaleza/Mangueira, com extensão de 40 km, localizada no município de 
Alto Alegre.
 Indicação s/nº, de 30/03/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma do Ginásio 
Poliesportivo de Alto Alegre, localizado na Sede do município.
 Indicação s/nº, de 30/03/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da Vicinal 
Taiano/Balsa do Uiraricoera, com extensão de 35 km, localizada no 
município de Alto Alegre; Indicação s/nº, de 30/03/17, da Deputada 
Aurelina Medeiros, encaminhando ao Governo do Estado, para 
recuperação da Vicinal Taiano/Oasis, com extensão de 45 km, localizada 
no município de Alto Alegre.
 Indicação s/nº, de 30/03/2017, da Deputada Aurelina Medeiros, 

que vai acontecer. Então, temos matérias que dependem de deliberação no 
âmbito da CCJ para que possa vir para a votação em Plenário. Então, vamos 
suspender a Sessão para que as Comissões deliberem sobre as matérias. 
Temos um Requerimento que versa sobre abertura de CPI que também 
precisa ser deliberado, e, retornando da reunião das Comissões, faremos 
a chamada no momento da votação e evidentemente os deputados que não 
estiverem presentes, procederemos conforme foi requerido pelo Presidente 
da Casa. Então, está suspensa a Sessão para que as Comissões em conjunto 
possam deliberar sobre as matérias que dependem de votação no âmbito das 
Comissões.
 Está suspensa a Sessão.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Reaberta a Sessão.
 Informo aos senhores deputados que temos o Requerimento nº 
014/17 sobre a mesa, o qual solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que 
proceda à leitura.
 O Senhor Primeiro-Secretário Marcelo Cabral – Lido o 
Requerimento nº 014/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o 
Requerimento nº 014/17.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Senhor Presidente, 
quero fazer um apelo a todos os colegas para que votem a favor do 
Requerimento, porque essa Associação pode até ter o nome bonito, mas, 
na realidade, o que ela faz aqui no nosso estado é somente invasões. 
Portanto, votem a favor para apurarmos com rigor suas atividades 
através dessa CPI, para acabarmos com essa brincadeira. Na capital, 
graças a uma ação enérgica do Município, eles foram combatidos, e, 
agora, resolveram ir para outros lugares, porque aqui no município 
eles não estão ganhando uma. Então, peço que votem a favor para 
instalarmos a CPI. Obrigado!
 O Senhor Deputado George Melo – Tendo em vista que o 
governo tem um cadastro através do Vale Solidário e sabem quais são 
as pessoas que realmente precisam de um lote de terra ou de uma casa 
para morar, inexplicavelmente, o governo vem costumeiramente dando 
oportunidade para que essa entidade, liderada pelo Faradilson, venha fazer 
essas ações de invasões. Ora, o que vimos na última invasão eram centenas 
e centenas de carros à beira da estrada onde eles fizeram a invasão. Isso 
demonstra que a forma que eles estão fazendo essas invasões não é uma 
forma organizada. O governo poderia muito bem fazer isso através do 
cadastro que possui, agindo assim só vai estimular as pessoas a invadirem 
casas. Quero parabenizar essa ação que está sendo feita no sentido de 
criarmos uma CPI. Obrigado!
 O Senhor Deputado Masamy Eda – Senhor Presidente, quero 
parabenizar os Deputados George Melo e Joaquim Ruiz, em relação a 
este cidadão, uma vez que foi dito que ele tem um cargo comissionado no 
governo do estado, e isso chama muita atenção, porque na realidade ele 
representa uma associação com fins políticos que ele carrega nas costas. 
Então, quero dizer de antemão que assino e tenho certeza que os demais 
deputados também assinarão. Obrigado!
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Está em votação o 
Requerimento nº 014/17. A votação será nominal e eletrônica. Os deputados 
que aprovam a criação da CPI votam “sim”. Votando “não” rejeitam a 
matéria. Solicito a abertura do painel para votação.
 Dou por aprovado por 13 votos “sim”, nenhum voto “não” 
e nenhuma abstenção o Requerimento nº 014/17, que cria a Comissão 
Parlamentar de Inquérito para apurar invasões no âmbito do Estado de 
Roraima.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
parecer à Proposta de Moção de Aplauso nº 004/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Marcelo Cabral – Procede à 
leitura.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão a matéria. 
Não havendo quem queira discutir, em votação. A votação será simbólica. 
Os deputados que concordam permaneçam como estão. Dou por aprovada 
a Proposta de Moção nº 004/17.
 Nós temos também na Ordem do Dia a Proposta de Emenda 
à Constituição nº 002/17 que não será deliberada por não termos quórum 
qualificado, ou seja, três quintos dos deputados desta Casa presentes no 
Plenário. Solicito ao senhor Primeiro-Secretário que proceda a leitura da 
Resolução nº 017/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Marcelo Cabral – Lida a 
Resolução nº 017/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Está lida a Resolução 
nº 017/17, que designa os membros da CPI recém-criada. Vamos suspender 
a Sessão para que a Comissão se reúna e faça sua instalação designando 
Presidente, Vice-Presidente e Relator.
 Está suspensa a Sessão.
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importante, já foi votada em primeiro turno e já é de conhecimento dos 
Senhores Deputados.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura da 
PEC nº 002/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Lida a PEC nº 
002/17
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em discussão a 
matéria.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Senhor Presidente, Vossa 
Excelência acabou de falar que essa matéria já foi votada em primeiro turno 
- nós tivemos, salvo engano, 18 votos. E, hoje, nós pedimos novamente aos 
nobres pares para que possamos, em segundo turno, contar com a votação 
unânime. É uma matéria importante, agrega valores ao patrimônio cultural 
do nosso estado. Eu e o Deputado Marcelo Cabral, e outros Deputados, 
defendemos, por conta da geração de emprego e renda e por conta de ser 
uma cultura, e temos o direito de nos manifestar culturalmente. Portanto, 
peço aprovação dessa PEC aos nobres pares.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Antes de colocar em 
votação, quero dizer que muito embora, eu, Presidente dos trabalhos, não 
possa votar, mas essa é uma matéria importante, principalmente em alguns 
pontos, no direito pátrio nosso, principalmente nas questões como essa 
da vaquejada. A vaquejada movimenta diversos setores da economia. Ela 
movimenta o nosso país, e se faz um exagero, fala do mau trato do animal, 
quando na verdade, a gente sabe que quem lida com isso são profissionais 
do mais alto gabarito, e fazem com todo cuidado para que não haja o mau 
trato com o animal. Então, a nossa posição é favorável à matéria porque a 
vaquejada ela revela manifestações esportivas, recreativas e culturais, que é 
muito cultivada pela população em diversas regiões do nosso país. Então, 
eu quero parabenizar os Deputados Brito e Marcelo Cabral pela iniciativa, 
e, também, a todos os Deputados que já se manifestaram favoráveis na 
votação em segundo turno.
 Passamos para votação. Lembrando aos Senhores Deputados 
que a matéria necessita de 13 votos favoráveis para ser aprovado em 
segundo turno.
 A votação será nominal e eletrônica. Votando “sim” os senhores 
deputados aprovarão a matéria e votando “não”, rejeitam-na.
 O Senhor Deputado George Melo – Peço aos colegas que 
votem favoráveis ao projeto.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito a abertura do 
painel para votação.
 Dou por aprovado em primeiro turno a PEC nº 02/17 com 19 
votos favoráveis, nenhum “não”, e nenhuma abstenção.
 Não havendo mais matéria para Ordem do Dia, passamos para o 
Expediente de Explicações Pessoais.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Convido os Senhores 
Deputados, Evangelista Siqueira, Masamy Eda, Francisco Mozart e Mecias 
de Jesus, membros da Comissão de Educação, Cultura e Desporto para 
reunião ordinária, após a Sessão Plenária.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo mais nada 
a tratar, dou por encerrada e convoco outra para o dia 06, à hora regimental.
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Deputados: Angela A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, 
Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Flamarion 
Portela, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías Maia, Jânio Xingu, 
Joaquim Ruiz, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy Eda, 
Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Soldado Sampaio, 
Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 0209/2017
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 LENIR RODRIGUES SANTOS, para viajar com destino 
a Manaus-AM, no dia 26.05.2017, retornando no dia 26.05.2017, 
para participar da reunião executiva da Mesa Diretora e do Conselho 
Fiscal da Associação do Parlamento Amazônico, a serviço desta Casa 
Legislativa

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 22 de maio de 2017.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da Vicinal 03, 
localizada na Vila Samaúma, município de Mucajaí-RR.
 Indicação s/nº, de 30/03/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da Vicinal 02, com 
extensão de 18 km, localizada na Vila Samaúma, município de Mucajaí-
RR.
  Indicação s/nº, de 03/04/17, do Deputado Brito Bezerra, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de uma ponte na 
Vicinal 06, no Projeto Ajarani, depois da entrada da Vicinal 16, Região de 
Campos Novos, município de Iracema–RR.
 Indicação s/nº, de 03/04/17, do Deputado Brito Bezerra, 
encaminhando ao Governo do Estado, para construção de cinco quebra-
molas na rua principal da Vicinal 01, Região de Campos Novos, município 
de Iracema-RR.
 Indicação s/nº, de 04/04/17, do Deputado Gabriel Picanço, 
encaminhando ao Governo do Estado, para construção de duas rampas 
portuárias na Comunidade de Santa Maria do Boiaçu, município de 
Rorainópolis-RR.
 Indicação s/nº, de 04/04/17, do Deputado Gabriel Picanço, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma da Escola Estadual 
José Bonifácio, localizada em Santa Maria do Boiaçu, no município de 
Rorainópolis-RR.
 Indicação s/nº, de 04/04/17, do Deputado Gabriel Picanço, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma do Hospital Rosa 
Vieira, localizado na comunidade Santa Maria do Boiaçu, município de 
Rorainópolis.
  Indicação s/nº, de 04/04/17, do Deputado Odilon Filho, 
encaminhando ao Governo do Estado, para execução de obras de 
recuperação da Vicinal 02 do Distrito de Serra Dourada, município de São 
Luiz do Anauá-RR.
 Indicação s/nº, de 05/04/17, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para aquisição de medicamentos 
essenciais para abastecimento de todas as unidades de saúde do Estado, 
com ênfase no Hospital Geral de Roraima.
 Memorando nº 07, de 04/04/17, do Deputado Brito Bezerra – 
Líder do Governo, informando que os membros da Liderança do Governo 
se ausentaram do Plenário para deliberação dos Projetos da Ordem do Dia 
e definição de que a referida Liderança utilizará do recurso legítimo da 
obstrução para evitar votação na Sessão de 04/04/2017.
 Requerimento nº 016, de 05/04/17, de autoria do Deputado Brito 
Bezerra, requerendo a retirada de tramitação das seguintes proposições: 
Projetos de Lei nºs 02, 03 e 30/17; Projetos de Lei Complementar nºs 02, 
03 e 04/17.
 Era o que constava de 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, não há nenhum orador inscrito para o Grande Expediente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo orador 
inscrito para o Grande Expediente, passamos para a Ordem do Dia.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz pede Questão de Ordem 
-  Senhor Presidente, Vossa Excelência poderia informar quais os projetos 
inclusos no Requerimento lido anteriormente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – São os projetos que 
tratam da reforma administrativa.
  O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Obrigado!
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Temos a Proposta de 
Emenda Constitucional de nº 02/17 para votação em segundo turno e, para 
votação em turno único, o Projeto de Lei nº 08/17 que “Dispõe sobre anistia 
de dívidas de energia elétrica dos Municípios do Estado de Roraima junto a 
CERR” e dá outras providências, de autoria dos Deputados Jalser Renier e 
Coronel Chagas e Projeto de Lei nº 070/15, que acrescenta parágrafo único 
ao artigo 109, da Lei nº 059, de 28 de dezembro de 1993, dispõe sobre o 
sistema tributário e dá outras providências, de autoria do Deputado Jânio 
Xingú.
 Suspendo a Sessão pelo tempo necessário para que as Comissões 
em Conjunto possam analisar e emitir parecer aos Projetos de Lei nºs 002, 
008/17 e Projeto de Lei nº 070/15.
 Reaberta a Sessão.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Comunico aos 
Senhores Deputados que vamos votar em segundo turno a Proposta de 
Emenda à Constituição nº2/17 de autoria dos Deputados Brito Bezerra e 
Marcelo Cabral, assinado por diversos Deputados.
 Essa PEC altera a Constituição e regula a vaquejada do nosso 
estado como patrimônio histórico, cultural e imaterial. É uma matéria 
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RESOLUÇÃO Nº  2893/2017-SGP
nnA 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 EDVAL BEZERRA ALVES, matrícula 

18080, CPF: 225.755.372-15, para exercer o Cargo Comissionado em 
Gabinete de Assessor Parlamentar FS-5, 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 maio de 
2017.

Boa Vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º 2894/2017-SGP
nnA 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 DAMAZIO MACHADO DE OLIVEIRA, 

matrícula 18730, CPF: 855.974.062-72, do Cargo Comissionado em 
Gabinete de Assessor Parlamentar Regional FSR-1, 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 1 de maio de 
2017.

Boa Vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º  2895/2017-SGP
nnA 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 DAMAZIO MACHADO DE OLIVEIRA, 

matrícula 18730, CPF: 855.974.062-72, para exercer o Cargo 
Comissionado em Gabinete de Assessor Parlamentar FS-5, 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 maio de 
2017.

Boa Vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º  2896/2017-SGP
nnA 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 CARLOS ALBERTO GARCIA LIMA, 

matrícula 19219, CPF: 225.807.942-04, do Cargo Comissionado em 
Gabinete de Assessor Parlamentar FS-2, 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 1 de maio de 
2017.

Boa Vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 210/2017
A Superintendência Geral da Assembléia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1º Autorizar o afastamento dos servidores ROBERTA 
MARIA PINHEIRO FONSECA, IAGO DIAS HOLANDA, para 
viajarem para o município do Alto Alegre-RR, no dia 15.05. 2017 e 
retornando no mesmo dia, para tratarem de assuntos desta Gerência, a 
serviço desta Casa Legislativa

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação 
com efeito retroativo a partir do dia 15 de maio de 2017.

Palácio Antônio Martins, 22 de maio de 2017.
ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO

Superintendente Geral
          

RESOLUÇÃO Nº 211/2017
A Superintendência Geral da Assembléia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1º Autorizar o afastamento da servidora ROBERTA 
MARIA PINHEIRO FONSECA, para viajar para o município do Bonfim-
RR, no dia 23.05. 2017 e retornando no mesmo dia, para tratar de assuntos 
desta Gerência, a serviço desta Casa Legislativa

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 22 de maio de 2017.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

          
RESOLUÇÃO N º 212/2017

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

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

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

N° do 
Processo

Contratado Objeto CPF/ CNPJ Fiscal de Contrato

0256/ 2017 NDJ  LTDA ASSINATURA 
DE BOLETIM 
ADMINISTRATIVO 
- BDA, BOLETIM DE 
DIREITO MUNICIPAL 
- BDM E BOLETIM 
DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS - BLC, 
DE ACORDO COM 
AS ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES 
DO TERMO DE 
REFERÊNCIAS.

54.102.785/0001-32 FISCAL: 
SELMA MARIA 
OLIVEIRA DE 
LIMA

Matrícula: 711726

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
        Palácio Antônio Martins, 22 de maio de 2017.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 2892/2017-SGP
nnA 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 EDVAL BEZERRA ALVES, matrícula 

18080, CPF: 225.755.372-15, do Cargo Comissionado em Gabinete de 
Assessor Parlamentar Regional FSR-1, 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 1 de maio de 
2017.

Boa Vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
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RESOLUÇÃO Nº  2901/2017-SGP
nnA 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 LUIZA DA SILVA FERREIRA, Matrícula 

19262, CPF: 818.782.902-82, do Cargo Comissionado de 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 16 de maio 
de 2017.

Boa Vista - RR,22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º  2902/2017-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 JAMILSON DA SILVA SOUZA, CPF: 

874.276.722-91, do Cargo Comissionado 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 com efeito financeiro a 
partir de 02 de abril de 2017.

Boa vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º  2903/2017-SGP
nnA 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 MAGDALENA SCHAFER IGNATZ, 

matrícula 19334, CPF: 811.234.422-15, do Cargo Comissionado 
de 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 16 de maio 
de 2017.

Boa Vista - RR,22  de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º  2904/2017-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 JESSICA DE JESUS SANTOS, CPF: 

018.033.542-16, 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 com efeito financeiro a 
partir de 02 de abril de 2017.

Boa vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº  2897/2017-SGP
nnA 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 CARLOS ALBERTO GARCIA LIMA, 

matrícula 19219, CPF: 225.807.942-04, para exercer o Cargo 
Comissionado em Gabinete de Assessor Parlamentar FS-5, 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 maio de 
2017.

Boa Vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º  2898/2017-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 GUSTAVO CHAVES SILVA, CPF: 

035.467.072-73, 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 com efeito financeiro a 
partir de 18 de abril de 2017.

Boa vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º  2899/2017-SGP
nnA 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 WILSA CARLA ROIZ SOUZA, matrícula 

16285, CPF: 753.048.132-00, do Cargo Comissionado de Assessor 
Parlamentar Legislativo III CAL-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 16 de maio 
de 2017.

Boa Vista - RR, 22  de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º  2900/2017-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 JAMES WILLIAN LIMA SANTOS, 

CPF: 803.349.542-15, do Cargo Comissionado 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 com efeito financeiro a 
partir de 02 de abril de 2017.

Boa vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
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RESOLUÇÃO Nº º 2909/2017-SGP
nnA 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 LUCAS GABRIEL LIMA OLIVEIRA, 

matrícula 19271, CPF: 007.990.792-00, do Cargo Comissionado de 
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 16 de maio 
de 2017.

Boa Vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º 2910/2017-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 LEANDRO DA SILVA PACHECO, 

CPF: 843.360.992-00, 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 com efeito financeiro a 
partir de 02 de abril de 2017.

Boa vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º 2911/2017-SGP
nnA 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 FABIANA SOUZA DA SILVA, matrícula 

18695, CPF: 530.456.102-34, do Cargo Comissionado de Consultor 
Jurídico CJ-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 16 de maio 
de 2017.

Boa Vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º 2912/2017-SGP
nnA 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 AUGUSTO ARAUJO RIBEIRO, matrícula 

19529, CPF: 509.640.382-34, do Cargo Comissionado em Gabinete de 
Assessor Parlamentar Regional FSR-1, 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 1 de maio de 
2017.

Boa Vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º  2905/2017-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 MAGNUM RAMON TOMAZ EMILIANO, 

Matrícula 18149, CPF: 082.508.724-44, do Cargo Comissionado de 
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 16 de maio 
de 2017.

Boa Vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º 2906/2017-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 JOHNNY DA CUNHA DANTAS, CPF: 

652.477.952-53, 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 com efeito financeiro a 
partir de 02 de abril de 2017.

Boa vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º 2907/2017-SGP
nnA 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 THALYTA JAQUEMINOU COUTINHO 

DE SOUZA, Matrícula 19444, CPF: 049.911.122-22, do Cargo 
Comissionado de 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 16 de maio 
de 2017.

Boa Vista - RR, 22  de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º 2908/2017-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 JOSE ADAO PEREIRA DA PAZ, 

CPF: 031.757.731-09, do Cargo Comissionado 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 com efeito financeiro a 
partir de 02 de abril de 2017.

Boa vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
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RESOLUÇÃO Nº º 2917/2017-SGP
nnA 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 ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DOS 

SANTOS, matrícula 19527, CPF: 994.051.802-15, para exercer o Cargo 
Comissionado em Gabinete de Assessor Parlamentar FS-5, 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 maio de 
2017.

Boa Vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º 2918/2017-SGP
nnA 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 SELMA LEANDRO FERREIRA, 

matrícula 19274, CPF: 744.919.972-68, do Cargo Comissionado de 
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 16 de maio 
de 2017.

Boa Vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º 2919/2017-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 MARLI PEDROSA DE LIMA, CPF: 

934.935.763-15, 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 com efeito financeiro a 
partir de 02 de abril de 2017.

Boa vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º 2920/2017-SGP
nnA 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 EMILAYNE MORAIS DAL CORREA, 

Matrícula 18896, CPF: 020.926.812-30, 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 16 de maio 
de 2017.

Boa Vista - RR,  22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º 2913/2017-SGP
nnA 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 AUGUSTO ARAUJO RIBEIRO, matrícula 

19529, CPF: 509.640.382-34, para exercer o Cargo Comissionado em 
Gabinete de Assessor Parlamentar FS-5, 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 maio de 
2017.

Boa Vista - RR,22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º 2914/2017-SGP
nnA 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 ARLENE COUTINHO DOS SANTOS, 

matrícula 19528, CPF: 447.402.552-00, do Cargo Comissionado em 
Gabinete de Assessor Parlamentar FS-2, 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 1 de maio de 
2017.

Boa Vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º 2915/2017-SGP
nnA 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 ARLENE COUTINHO DOS SANTOS, 

matrícula 19528, CPF: 447.402.552-00, para exercer o Cargo 
Comissionado em Gabinete de Assessor Parlamentar FS-5, 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 maio de 
2017.

Boa Vista - RR,  22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º 2916/2017-SGP
nnA 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 ANDREIA CRISTINA RODRIGUES 

DOS SANTOS, matrícula 19527, CPF: 994.051.802-15, do Cargo 
Comissionado em Gabinete de Assessor Parlamentar Regional FSR-1, 
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 1 de maio de 2017.
Boa Vista - RR, 22 de maio de 2017.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812
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RESOLUÇÃO Nº º 2925/2017-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 MELLRY JOYSY LOBO SILVA BARBOSA, 

CPF: 663.828.822-91, do Cargo Comissionado 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 com efeito financeiro a 
partir de 02 de abril de 2017.

Boa vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2926/2017-SGP
nnA 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 VANDA CASTRO CIDADE, Matrícula 

15262, CPF: 052.606.802-78, do Cargo Comissionado de 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 16 de maio 
de 2017.

Boa Vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º 2927/2017-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 ROGERIO DE SOUZA CONCEICAO, 

CPF: 005.667.372-80, do Cargo Comissionado 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 com efeito financeiro a 
partir de 15 de maio de 2017.

Boa vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º 2928/2017-SGP
nnA 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 ALEKSANDRO NERES DOS SANTOS 

COSTA, matrícula 18047, CPF: 609.204.242-87, do Cargo Comissionado 
em Gabinete de Assessor Parlamentar Regional FSR-1, 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 1 de maio de 
2017.

Boa Vista - RR,22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º 2921/2017-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 LEANDRO SANTOS DO NASCIMENTO, 

CPF: 530.028.812-87, 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 com efeito financeiro a 
partir de 02 de abril de 2017.

Boa vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º 2922/2017-SGP
nnA 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 ANDRE LEITE DE SOUZA JUNIOR, 

Matrícula 19431, CPF: 323.309.012-91, do Cargo Comissionado de 
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 16 de maio 
de 2017.

Boa Vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º 2923/2017-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 MARCELE NEVES SILVA, CPF: 

809.212.722-00, 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 com efeito financeiro a 
partir de 02 de abril de 2017.

Boa vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º 2924/2017-SGP
nnA 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 MARLON PEREIRA VIANA, Matrícula 

19472, CPF: 225.182.072-87, do Cargo Comissionado de Assessor 
Parlamentar Administrativo I CAA-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 16 de maio 
de 2017.

Boa Vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
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RESOLUÇÃO Nº º 2933/2017-SGP
nnA 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 ADONIAS MACEDO DO NASCIMENTO, 

matrícula 17631, CPF: 241.797.602-15, 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 1 de maio de 
2017.

Boa Vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º 2934/2017-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 ADONIAS MACEDO DO NASCIMENTO, 

matrícula 17631, CPF: 241.797.602-15, do Cargo Comissionado Assessor 
Parlamentar Legislativo II CAL – 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 maio 
de 2017.

Boa vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º 2935/2017-SGP
nnA 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 MARCELO JOSE ARAUJO DE 

ALMEIDA, Matrícula 19406, CPF: 328.776.762-34, do Cargo 
Comissionado de Assessor Parlamentar Administrativo Especial II 
CAA-2, 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 16 de maio 
de 2017.

Boa Vista - RR,22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º 2936/2017-SGP
nnA 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 MARIA FELICIANA LEMES, Matrícula 

19453, CPF: 241.612.842-68, do Cargo Comissionado de 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 16 de maio 
de 2017.

Boa Vista - RR, 22  de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º 2929/2017-SGP
nnA 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 ALEKSANDRO NERES DOS SANTOS 

COSTA, matrícula 18047, CPF: 609.204.242-87, para exercer o Cargo 
Comissionado em Gabinete de Assessor Parlamentar FS-5, 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 maio de 
2017.

Boa Vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º 2930/2017-SGP
nnA 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 ALDO ALVES BEZERRA, matrícula 

18047, CPF: 662.016.752-72, do Cargo Comissionado em Gabinete de 
Assessor Parlamentar Regional FSR-1, 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 1 de maio de 
2017.

Boa Vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º 2931/2017-SGP
nnA 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 ALDO ALVES BEZERRA, matrícula 18047, 

CPF: 662.016.752-72, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete 
de Assessor Parlamentar FS-5, 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 maio de 
2017.

Boa Vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º 2932/2017-SGP
nnA 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 ROSILEIA SOARES DE MORAIS, 

Matrícula 17597, CPF: 684.583202-15, do Cargo Comissionado de 
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 30 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
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RESOLUÇÃO Nº º 2941/2017-SGP
nnA 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 ELIS ALMEIDA BARBOSA, 

CPF: 960.175.112-20, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete 
de Assessor Parlamentar FS-6, 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 
maio de 2017.

Boa Vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º 2942/2017-SGP
nnA 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 ELISABETE LOPES DA 

COSTA, CPF: 421.941.804-00, para exercer o Cargo Comissionado em 
Gabinete de Secretário Parlamentar FS-9, 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 
maio de 2017.

Boa Vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º 2937/2017-SGP
nnA 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 BARBARA RIBEIRO FALCAO, 

matrícula 15253, CPF: 818.834.392-74, do Cargo Comissionado em 
Gabinete de Assessor Parlamentar FS-4, 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 1 
de maio de 2017.

Boa Vista - RR,22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº  2938/2017-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 BARBARA RIBEIRO FALCAO, 

matrícula 15253, CPF: 818.834.392-74, do Cargo Comissionado Assessor 
Parlamentar Legislativo Especial II CAL – 2, 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 maio de 2017.

Boa vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º 2939/2017-SGP
nnA 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 ISRAEL FERNANDES 

MAFRA, Matrícula 19261, CPF:595.141.672-87, do Cargo Comissionado 
de 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 16 
de maio de 2017.

Boa Vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº º 2940/2017-SGP
nnA 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 KAREN KYWSK BARROSO 

DE SALES, Matrícula 19113, CPF: 963.799.872-15, do Cargo 
Comissionado de Assessor Parlamentar Administrativo I CAA-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 16 
de maio de 2017.

Boa Vista - RR, 22 de maio de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

/ale.roraima

/assembleiarr

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


