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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comissão de Terras, Colonização e Zoneamento 
Territorial:
a) Deputado Mecias de Jesus - PRB; 
b) Deputado Jânio Xingú - PSL; 
c) Deputado Marcelo Cabral - PMDB; 
d) Deputado Naldo da Loteria - PSB; e 
e) Deputado Joaquim Ruiz - PTN. 

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

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

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

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

INDICAÇÕES

INDICAÇÃO Nº 302/17
 O Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 
202 do Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento à 
Excelentíssima Senhora Governadora do Estado da seguinte Indicação:

•	 RECUPERAÇÃO DAS VICINAIS PA 1 
E 2 LADEIRÃO, LOCALIZADAS NA VILA EQUADOR, NO 
MUNÍCIPIO DE RORAINÓPOLIS.

JUSTIFICATIVA
As vicinais encontram-se sem condições de tráfego. Veículos 

como microônibos escolares estão impossibilitados de transitar, devido 
aos diversos atoleiros encontrados nas vias. Prejudicando assim, 
principalmente, crianças que necessitam deste veiculo para locomoção 
à escola. Esta indicação das referidas vicinais, se faz, portanto, justa e 
necessária.

Diante do que foi apresentado, solicitamos a atenção especial, 
por parte do Governo do Estado de Roraima, para solucionar os problemas 
acima descritos.

Sala das Sessões, 26 de Junho de 2017.
Deputado Estadual Izaías Maia

INDICAÇÃO Nº 303/17
 O Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 
202 do Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento à 
Excelentíssima Senhora Governadora do Estado da seguinte Indicação:

-APARELHO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA 
O HOSPITAL REGIONAL SUL - GOVERNADOR OTTOMAR DE 
SOUSA PINTO, NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS

JUSTIFICATIVA
Os moradores da região Sul do estado de Roraima solicitam 

que seja adquirido junto a Secretaria de Saúde do Estado, aparelhos 
de ressonância magnética para o Hospital Regional Sul - Governador 
Ottomar de Sousa Pinto, no município de Rorainópolis.

A presente indicação se faz necessária para proporcionar 
melhorias na qualidade de vida da população do município e região, 
uma vez que os moradores necessitam deslocar-se para a capital a fim de 
realizar o exame, o que nem sempre ocorre com êxito, devido a grande 
demanda dos próprios moradores de Boa Vista.

Contando com o apoio de Vossa Excelência em examinar o 
pleito e concluir pelo seu deferimento, receba, nesta oportunidade, os 
nossos agradecimentos pela atenção que declinará ao assunto.                                                                  

Sala das Sessões, 26 de Junho de 2017.
Deputado Estadual Izaías Maia

INDICAÇÃO Nº 304/17
 O Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 
202 do Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento à 
Excelentíssima Senhora Governadora do Estado da seguinte Indicação:

•	 RECUPERAÇÃO DA VICINAL 20, 
LOCALIZADA EM ENTRE RIOS, NO MUNICÍPIO DE CAROEBE.

JUSTIFICATIVA
A situação atual da vicinal oferece risco a seus usuários devido 

à precariedade da estrada, principalmente em época de chuva, quando 
muitos moradores necessitam escoar produção e não conseguem devido 
as más condições da via. Esta indicação da referida vicinal se faz, 
portanto, justa e necessária.

Diante do que foi apresentado, solicitamos a atenção especial, 
por parte do Governo do Estado de Roraima, para solucionar os problemas 
da referida vicinal, acima descritos.

Sala das Sessões, 27 de junho de 2017.
Deputado Estadual Izaías Maia

INDICAÇÃO Nº 305/17
 O Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 
202 do Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento à 
Excelentíssima Senhora Governadora do Estado da seguinte Indicação:

•	 RECUPERAÇÃO DA PONTE NA VICINAL 27, 
LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO BALIZA.

JUSTIFICATIVA
A situação da ponte na vicinal 27 oferece risco a seus usuários 

devido à precariedade em que se encontra, principalmente em época 
de chuva, quando muitos moradores não conseguem fazer a travessia, 
receosos de um eventual desmoronamento. Esta indicação da referida 
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Prosseguindo, solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário, Deputado Masamy 
Eda, proceder à leitura do Expediente. RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: 
Projeto de Lei s/nº, de 20/06/17, que “dispõe sobre a Política Fundiária Rural 
e de Regularização Fundiária Rural do Estado de Roraima, dá outras 
providências e revoga dispositivos da Lei nº 976, de julho de 2014”, de autoria 
do Deputado Brito Bezerra; Projeto de Decreto Legislativo s/nº, de 22/06/17, 
que “concede a Comenda Ordem do Mérito Legislativo na categoria Mérito 
ao Senhor Thaumaturgo Cézar Moreira do Nascimento e dá outras 
providências”, de autoria do Deputado Masamy Eda; Proposta de Moção de 
Aplausos s/nº, de 26/06/17, aos policiais e bombeiros militares do Estado de 
Roraima e do extinto Território Federal de Roraima, pela passagem do Dia 
Nacional do Policial e Bombeiro Militar, no dia 24 de junho do corrente ano, 
de autoria do Deputado Soldado Sampaio; Indicação s/nº, de 09/07/17, 
encaminhando ao Governo do Estado, solicitação para recuperação da Vicinal 
Samã, estrada de acesso a várias comunidades indígenas, localizada no 
Município de Pacaraima, de autoria da Deputada Aurelina Medeiros, 
Indicação s/nº, de 26/06/17, encaminhando ao Governo do Estado, solicitação 
para recuperação das pontes da Vicinal 29, localizada na região do Município 
de São João da Baliza-RR, de autoria do Deputado Masamy Eda; Indicação s/
nº, de 26/06/17, encaminhando ao Governo do Estado, solicitação para 
publicação de edital para realização de concurso público para provimento de 
200 vagas ao cargo de Soldado de 2ª Classe QPCPM da Polícia Militar do 
Estado de Roraima, de autoria do Deputado Soldado Sampaio; Indicação s/nº, 
de 26/06/17, encaminhando ao Governo do Estado, solicitação para 
recuperação da Vicinal 4 do Projeto de Assentamento Taboca, localizado no 
Município de Cantá-RR, de autoria do Deputado Zé Galeto; Indicação s/nº, de 
26/06/2017, encaminhando ao Governo do Estado, solicitação para 
revitalização da Escola Estadual Indígena Hermenegildo Sampaio, localizada 
na Comunidade da Barata, Município de Alto Alegre-RR, de autoria do 
Deputado Zé Galeto; Indicação s/nº, de 27/06/17, encaminhando ao Governo 
do Estado, solicitação para revitalização da Escola Estadual Índio Manuel 
Barbosa, localizada na BR-174, Comunidade Sorocaima II, Município de 
Pacaraima, de autoria do Deputado Zé Galeto; Requerimento nº 061/17, de 
26/06/17, requerendo que seja incluída na pauta da Ordem do Dia a Proposta 
de Emenda Constitucional nº 011/2016, para que seja submetida, 
sucessivamente, à deliberação na Sessão Ordinária do dia 27/06/2017, de 
autoria do Deputado Soldado Sampaio; Requerimento de Pedido de 
Informação nº 002/17, de 20/06/17, requerendo encaminhamento de 
informações a respeito de possíveis repasses formais de verbas de qualquer 
natureza do Governo do Estado de Roraima à Federação das Associações de 
Moradores de Roraima – FAMER, de autoria do Deputado Marcelo Cabral – 
Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito criada nos termos da 
Resolução nº 017/17; Requerimento nº 060/17, de 26/06/17, solicitando 
prorrogação de prazo por igual período para funcionamento da Comissão 
Parlamentar de Inquérito criada nos termos da Resolução nº 017/17, de autoria 
do Deputado Marcelo Cabral – Presidente da Comissão; Memorando nº 054, 
de 26/06/17, do Deputado Marcelo Cabral, informando sua ausência nas 
Sessões Plenárias dos dias 27 e 28 de junho do corrente ano; Memorando nº 
051, de 22/06/17, da Deputada Angela Águida Portella, informando sua 
ausência na Sessão Plenária do dia 22 de junho do corrente ano; Memorando 
nº 006, de 23/06/17, do Deputado Coronel Chagas - Presidente da Comissão 
Mista de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle, 
convocando seus membros para deliberação do Projeto de Lei nº 050/2017, 
que “dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2018 e dá 
outras providências”. Memorando nº 002/17, de 27/06/17, do Deputado 
Soldado Sampaio, comunicando o ingresso do Deputado Estadual Flamarion 
Portela (PDT) no Bloco Parlamentar presidido por este signatário. 
DIVERSOS: Carta nº 003, de 23/06/17, do Fórum das Federações 
Representativas de Classes Empresariais de Roraima, solicitando a realização 
de uma sessão voltada para apresentação da missão, atuação e serviços das 
federações, bem como das entidades do Sistema S a elas vinculadas. 
GRANDE EXPEDIENTE: O Senhor Deputado Coronel Chagas iniciou 
seu pronunciamento informando que protocolou nesta Casa o Projeto de Lei 
que tem por finalidade instituir a indenização de defesa técnica aos integrantes 
da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Departamento do 
Sistema Penitenciário e Departamento Estadual de Trânsito. De acordo com o 
Senhor Parlamentar, é comum aos profissionais que integram a segurança 
pública serem acusados e processados administrativamente, em razão do 
exercício do dever legal em defesa do cidadão. Esses profissionais, ressaltou o 
Senhor Deputado, necessitam de advogados para se defenderem e têm que 
pagar com recursos próprios as custas dos honorários e, na maioria das vezes, 
são inocentados e, nesses casos, o Estado será obrigado a indenizar as despesas 
no final do processo. Finalizou pedindo apoio aos seus Pares para deliberação 
e aprovação do projeto. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente anunciou 
para pauta da Ordem do Dia a discussão e votação, em turno único, das 
seguintes proposições: Mensagem Governamental nº 035/17, de veto total ao 

vicinal se faz, portanto, justa e necessária.
Diante do que foi apresentado, solicitamos a atenção especial, 

por parte do Governo do Estado de Roraima, para solucionar os problemas 
da referida ponte, acima descritos.

Sala das Sessões, 27 de junho de 2017.
Deputado Estadual Izaías Maia

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA

ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA SEXCENTÉSIMA DÉCIMA 
TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUINQUAGÉSIMO 
TERCEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
Às nove horas do dia vinte e dois de junho de dois mil e dezessete, no Plenário 
desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima sexcentésima décima 
terceira Sessão Ordinária do quinquagésimo terceiro período legislativo 
da sétima legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. 
Havendo quórum regimental, o Senhor Presidente em exercício, Deputado 
Coronel Chagas, declarou aberta a Sessão, solicitando ao Senhor Segundo-
Secretário, Deputado Masamy Eda, para proceder à leitura da Ata da 
Sessão anterior, que foi lida e aprovada na íntegra. Prosseguindo, solicitou 
ao Senhor Primeiro-Secretário, Deputado Chico Mozart, proceder à leitura 
do Expediente. RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: Projeto de Lei s/nº, de 
21/06/17, de autoria dos Deputados Lenir Rodrigues e Evangelista Siqueira, 
que “dispõe sobre a alteração da Lei nº 015, de 25/06/92, que dispõe sobre 
as competências, composição e classificação do Conselho Estadual de 
Educação de Roraima e dá outras providências”; Indicação s/nº, de 20/06/17, 
da Deputada Lenir Rodrigues, encaminhando ao Governo do Estado, para 
reforma da Escola Estadual Indígena Dom Lourenço Zoller, localizada 
no Município de Uiramutã-RR; Indicação s/nº, de 20/06/17, do Deputado 
Masamy Eda, encaminhando ao Governo do Estado, para aquisição de 
medicamentos para o abastecimento da Unidade Integrada de Saúde Mental 
– UISAM, localizada nesta capital; Indicação s/nº, de 21/06/17, do Deputado 
Masamy Eda, encaminhando ao Governo do Estado, para providências em 
relação à situação de abandono da Escola Estadual Alcides Miguel de Souza, 
localizada na Vila Novo Progresso, Município de Cantá-RR; Indicação s/nº, 
de 21/06/17, do Deputado Izaías Maia, encaminhando ao Governo do Estado, 
para recuperação da Vicinal 20, localizada no Distrito de Nova Colina, 
Município de Rorainópolis-RR; Indicação s/nº, de 21/06/17; do Deputado 
Izaías Maia, encaminhando ao Governo do Estado, para reforma da Escola 
Estadual Alcides Miguel de Souza, no Projeto Taboca, localizado no Município 
do Cantá-RR; Memorando nº 053, de 21/06/17, do Deputado Marcelo Cabral, 
informando sua ausência na Sessão Plenária do dia 22 de junho do corrente 
ano; Memorando nº 051, de 21/06/17, do Deputado Evangelista Siqueira, 
informando a impossibilidade de participar da Audiência Pública “Violência 
Contra o Idoso”, a ser realizada no dia 22/06/17, na Câmara Municipal de 
Boa Vista; Memorando nº 015, de 21/06/17, do Deputado Naldo da Loteria, 
informando sua ausência no período de 22 a 26 de junho do corrente ano. 
GRANDE EXPEDIENTE: Não houve orador. ORDEM DO DIA: Não 
houve. Atendendo a Requerimento nº 048/17, aprovado anteriormente, o 
Senhor Presidente transformou a Sessão em Comissão Geral, oportunidade 
em que esta Casa prestou homenagem com a Comenda Orgulho de Roraima 
às seguintes instituições: Grande Benemérita Loja Simbólica Liberdade e 
Progresso, Grande Loja Maçônica do Estado de Roraima, Loja Simbólica 
20 de Agosto e Loja Grande Oriente do Brasil. Alcançada a finalidade da 
Comissão Geral, o Senhor Presidente retomou os trabalhos na fase em que 
se encontravam. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Não houve. E, não havendo 
mais nada a tratar, o Senhor Presidente encerrou a Sessão, convocando outra 
para o dia 27, 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, Joaquim Ruiz, Jorge Everton, Masamy 
Eda, Odilon Filho e Soldado Sampaio.

ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA SEXCENTÉSIMA DÉCIMA 
QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUINQUAGÉSIMO TERCEIRO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
Às nove horas do dia vinte e sete de junho de dois mil e dezessete, no Plenário 
desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima sexcentésima décima 
quarta Sessão Ordinária do quinquagésimo terceiro período legislativo da 
sétima legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Havendo 
quórum regimental, o Senhor Presidente em exercício, Deputado Coronel 
Chagas, declarou aberta a Sessão, convidando a Senhora Deputada Lenir 
Rodrigues para atuar como Segunda Secretária ad hoc, solicitando-a proceder 
à leitura da Ata da Sessão anterior, que foi lida e aprovada na íntegra. 
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Coronel Chagas e Gabriel Picanço parabenizaram os aniversariantes do dia: 
o Ex-Deputado Chico Guerra, Deputado Jorge Everton e o servidor Vanderlan, 
desejando-lhes muitas felicidades e sucesso. O Senhor Deputado Evangelista 
Siqueira parabenizou os aniversariantes do dia e deu boas vindas ao Deputado 
Flamarion Portela ao bloquinho. O Senhor Deputado Brito Bezerra 
parabenizou o Deputado Coronel Chagas pela condução, na Comissão de 
Orçamento, da discussão do Projeto de Lei que dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias para 2018. Finalizou parabenizando os aniversariantes 
desejando-lhes muitos anos de vida, saúde e felicidades. O Senhor Deputado 
Naldo da Loteria parabenizou o Ex-Deputado Chico Guerra, Deputado Jorge 
Everton, o servidor Vanderlan e o Jornalista Ricardo Gomes pela passagem de 
seus aniversários, desejando-lhes muita saúde e felicidades. O Senhor 
Deputado Jorge Everton agradeceu o carinho, as mensagens e as felicitações 
que recebeu de todos. Finalizou parabenizando o Ex-Deputado Chico Guerra 
e o servidor Vanderlan pela passagem do seu aniversário. E, não havendo mais 
nada a tratar, o Senhor Presidente encerrou a Sessão, convocando outra para o 
dia 27, à hora regimental. Registraram presença, no painel, os Senhores 
Deputados: Angela Águida, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico 
Mozart, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, 
Flamarion Portela, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías Maia, Jânio 
Xingu, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Masamy Eda, Mecias de Jesus, 
Naldo da Loteria, Odilon Filho, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé 
Galeto.

ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA SEXCENTÉSIMA DÉCIMA 
QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUINQUAGÉSIMO TERCEIRO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
Às nove horas do dia vinte e oito de junho de dois mil e dezessete, no Plenário 
desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima sexcentésima décima 
quinta Sessão Ordinária do quinquagésimo terceiro período legislativo da 
sétima legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Havendo 
quórum regimental, o Senhor Presidente em exercício, Deputado Coronel 
Chagas, declarou aberta a Sessão, convidando o Senhor Deputado Joaquim 
Ruiz para atuar como Segundo-Secretário ad hoc, solicitando-o proceder à 
leitura da Ata da Sessão anterior, que foi lida e aprovada na íntegra. 
Prosseguindo, solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário, Deputado Masamy 
Eda, proceder à leitura do Expediente. RECEBIDOS DO TRIBUNAL DE 
CONTAS: Ofício nº 135, de 23/06/17, do Conselheiro-Presidente do TCERR, 
encaminhando Relatório de Atividades – 1º Trimestre de 2017. Ofício nº 136, 
de 26/06/17, do Conselheiro-Presidente do TCERR, solicitando informações 
acerca da data de abertura da Sessão Legislativa, bem como da data de 
apresentação da Prestação de Contas da Governadora do Estado de Roraima. 
RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: Projeto de Lei s/nº, de 26/06/17, do 
Deputado Brito Bezerra, que “dispõe sobre a criação do Selo Amigo da Água 
no Estado de Roraima e dá outras providências”. Projeto de Lei s/nº, de 
27/06/17, do Deputado Coronel Chagas, que “institui a indenização de defesa 
técnica aos integrantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia 
Civil, Departamento do Sistema Penitenciário e Departamento Estadual de 
Trânsito, e dá outras providências”. Substitutivo ao Projeto de Lei nº 049, de 
27/06/17, do Deputado Brito Bezerra, que “dispõe sobre a atribuição de 
denominação de roraimense aos nascidos no extinto Território do Rio Branco 
e dá outras providências”. Projeto de Decreto Legislativo s/nº, de 27/06/17, do 
Deputado Brito Bezerra, que “concede a Comenda Ordem do Mérito 
Legislativo, na categoria Mérito Especial, ao Senhor Jefferson Fernandes do 
Nascimento e dá outras providências”. Proposta de Moção de Aplausos s/nº, 
de 27/06/17, do Deputado Evangelista Siqueira, aos idealizadores, 
coordenadores e promotores do Arraial dos Maranhenses, com o tema “O 
Maranhão é Aqui!”. Indicação s/nº, de 27/06/17, do Deputado Naldo da 
Loteria, encaminhando ao Diretor-Presidente da Eletrobrás Distribuição 
Roraima, para a regularização do fornecimento de energia elétrica no 
Município de Cantá-RR. Indicação s/nº, de 27/06/17, do Deputado Naldo da 
Loteria, encaminhando ao Governo do Estado, para implantação de uma 
subdelegacia da Polícia Civil na Vila Félix Pinto, Município de Cantá-RR. 
Indicação s/nº, de 27/06/17, do Deputado Soldado Sampaio, encaminhando ao 
Governo do Estado, para suplementação no orçamento da Secretaria de 
Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA, especificamente 
na Unidade Orçamentária 18.101, Função Programática 20.606.058.2209 
(Implementação dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural), 
Natureza de Despesas 4.4.90.52 (aquisição de material permanente) e Fonte 
100, no valor de R$ 200.000,00, para “aquisição de máquina perfuradora de 
poço artesiano, implementos e veículo automotor para o Município de Cantá”. 
Indicação s/nº, de 27/06/17, do Deputado Zé Galeto, encaminhando ao 
Governo do Estado, para recuperação da ponte de madeira sobre o Rio 
Quitauaú, localizado no Projeto de Assentamento Taboca, no Município de 
Cantá-RR. Indicação s/nº, de 27/06/17, do Deputado Zé Galeto, encaminhando 

Projeto de Lei Complementar nº 004/16, que “autoriza o Poder Executivo a 
prorrogar por mais 60 (sessenta) dias o prazo da licença por motivo de doença 
em pessoa da família de que trata o § 2º do art. 82 da Lei Complementar nº 
053, de 30 de dezembro de 2001, Estatuto dos Servidores Públicos Civis do 
Estado de Roraima; Mensagem Governamental nº 036/17, de veto total ao 
Projeto de Lei nº 050/15, que “dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção do 
tipo sanguíneo e fator RH nas cédulas de identidades emitidas no Estado de 
Roraima”; Mensagem Governamental nº 047/17, de veto total ao 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, de autoria dos Deputados Jalser Renier e 
Dhiego Coelho”; Projeto de Decreto Legislativo nº 007/17, que “concede o 
título de Cidadão Benemérito do Estado de Roraima ao Dr. Antônio Leocádio 
Vasconcelos”, de autoria dos Deputados Jalser Renier e Joaquim Ruiz; Projeto 
de Lei nº 050/17, que “dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício financeiro de 2018 e dá outras providências”, de autoria 
governamental; Projeto de Lei nº 062/17, que “dispõe sobre a criação de 
cargos no quadro do Estado para profissionais graduados tecnólogos em 
agroecologia e dá outras providências”, de autoria do Deputado George Melo; 
Requerimento de Pedido de Informação nº 002/17, que “requer o 
encaminhamento de informações a respeito de possíveis repasses formais de 
verbas de qualquer natureza do Governo do Estado de Roraima à Federação 
das Associações de Moradores de Roraima – FAMER, de autoria do Deputado 
Marcelo Cabral; Proposta de Moção de Aplausos nº 011/17, aos policiais e 
bombeiros militares do Estado de Roraima e do extinto Território Federal de 
Roraima, pela passagem do Dia Nacional da Polícia e Bombeiros Militares, 
dia 24 de junho do corrente ano, de autoria do Deputado Soldado Sampaio; 
Requerimento nº 056/17, que “requer a realização de audiência pública com 
os Presidentes Sindicais e servidores do Estado de Roraima de diversas 
categorias, a fim de discutir as reivindicações dos mesmos”, de autoria do 
Deputado Jânio Xingu; Requerimento nº 059/17, que “requer a transformação 
da Sessão Plenária em Comissão Geral, no dia 09 de agosto do corrente ano, 
às 10h, momento em que esta Casa estará realizando a posse da Diretoria do 
Parlamento Amazônico”, de autoria do Deputado Coronel Chagas; 
Requerimento nº 060/17, que “requer prorrogação de prazo para funcionamento 
da Comissão Parlamentar de Inquérito criada através da Resolução nº 017/17”, 
de autoria do Deputado Marcelo Cabral. Em seguida o Senhor Presidente 
suspendeu a Sessão para que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
Final pudesse emitir pareceres às mensagens governamentais de veto e para 
que a Comissão Mista de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e 
Controle pudesse analisar e emitir parecer ao Projeto de Lei nº 050/17. Após o 
tempo necessário, o Senhor Presidente reabriu a Sessão solicitando ao Senhor 
Primeiro-Secretário proceder à leitura da Mensagem Governamental de Veto 
nº 035/17. Colocada em discussão e votação secreta, foi rejeitada por 17 votos 
contrários, 2 votos favoráveis e nenhuma abstenção. Continuando, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura da 
Mensagem Governamental de Veto nº 036/17, que, colocada em discussão e 
votação secreta, foi aprovada por 15 votos favoráveis, 4 votos contrários e 
nenhuma abstenção. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Primeiro-Secretário proceder à leitura do Projeto de Lei nº 062/17, que, 
colocado em discussão e votação, foi aprovado por 18 votos favoráveis, 
nenhum contra e nenhuma abstenção. Após, o Senhor Presidente solicitou ao 
Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 007/17, que, colocado em discussão e votação, foi aprovado por 
19 votos favoráveis, nenhuma contra e nenhuma abstenção. Dando 
prosseguimento, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário 
proceder à leitura da Mensagem Governamental de Veto nº 047/17, que, 
colocada em discussão e votação secreta, foi rejeitada por 13 votos contrários, 
6 favoráveis e nenhuma abstenção. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou 
ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do Requerimento nº 059/17, 
que, colocado em discussão e votação simbólica, foi aprovado pela 
unanimidade dos deputados presentes. Continuando, o Senhor Presidente 
solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do Requerimento nº 
060/17, que, colocado em discussão e votação simbólica, foi aprovado pela 
unanimidade dos deputados presentes. Após, o Senhor Presidente solicitou ao 
Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do Requerimento de Pedido de 
Informação nº 002/17, que, colocado em discussão e votação simbólica, foi 
aprovado pela unanimidade dos deputados presentes. Dando continuidade, o 
Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura 
do Requerimento nº 056/17, que, colocado em discussão e votação simbólica, 
foi aprovado pela unanimidade dos deputados presentes. Continuando, o 
Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura 
da Proposta de Moção de Aplausos nº 011/17, que, colocada em discussão e 
votação simbólica, foi aprovada pela unanimidade dos deputados presentes. O 
Senhor Presidente informou que o Projeto de Lei nº 050/17 foi transferido para 
a próxima Sessão. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Os Senhores Deputados 
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de autoria governamental; Projeto de Lei nº 050/17, que “dispõe sobre as 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências”, de autoria governamental. Em seguida, o Senhor Presidente 
suspendeu a Sessão pelo tempo necessário para que as Comissões em 
Conjunto emitissem parecer às matérias. Após o tempo necessário, o Senhor 
Presidente reabriu a Sessão solicitando ao Senhor Primeiro-Secretário 
proceder à leitura do Projeto de Lei nº 068/17. Colocada em discussão e 
votação, a matéria foi aprovada por 17 votos favoráveis, nenhum voto 
contrário e nenhuma abstenção. Continuando, o Senhor Presidente solicitou 
ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do Projeto de Lei nº 050/17 
com emendas. Colocada em discussão e votação, a matéria foi aprovada por 
18 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. O Senhor 
Presidente deu ciência da Resolução nº 028/17, que cria a Comissão de 
Representação para o período de 1º a 31 de julho de 2017, composta pelos 
seguintes Parlamentares: Jalser Renier, Zé Galeto, Lenir Rodrigues, 
Gabriel Picanço, Joaquim Ruiz, Aurelina Medeiros, Coronel Chagas, 
Brito Bezerra, Mecias de Jesus, Soldado Sampaio, Marcelo Cabral e 
Naldo da Loteria. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Senhor Deputado Brito 
Bezerra primeiramente agradeceu a sua assessoria, à da Casa Legislativa e 
aos colegas Deputados pelo entendimento entre os parlamentares na votação 
da LDO. Em seguida se dirigiu aos vendedores ambulantes presentes no 
plenário, que reivindicavam a diminuição dos valores da taxa, e pediu que eles 
aguardassem para que ele, junto com a Governadora, definam um valor não 
abusivo à cobrança dessas taxas. Finalizou agradecendo mais uma vez pela 
compreensão nos embates ocorridos nesses seis meses, mas que serviram para 
o bom funcionamento desta Casa Legislativa e desejou um bom recesso a 
todos. O Senhor Deputado Gabriel Picanço parabenizou o Presidente Chagas 
pela condução da Mesa nesses seis meses, bem como aos colegas parlamentares 
por mais uma batalha vencida neste mandato. Finalizou agradecendo também 
a todos os funcionários e colaboradores pelo apoio aos trabalhos desta Casa 
Legislativa. O Senhor Presidente em exercício Coronel Chagas agradeceu a 
todos os Deputados, aos funcionários e a todos os setores desta Casa pelos 
resultados alcançados nesse semestre, dizendo que foi bastante produtivo. Nos 
termos regimentais e constitucionais decretou o recesso parlamentar de 1º a 31 
de julho do corrente ano. E, não havendo mais nada a tratar, o Senhor 
Presidente encerrou a Sessão, convocando outra para o dia 01 de agosto, à 
hora regimental. Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Angela Águida, 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, Masamy Eda, Mecias de 
Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Soldado Sampaio, Valdenir 
Ferreira e Zé Galeto.

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA

ATA DA 2595ª SESSÃO, EM 03 DE MAIO DE 2017.
53º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CHICO MOZART

(Em exercício)
 Às nove horas do dia três de maio de dois mil e dezessete, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima quingentésima 
nonagésima quinta 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 presente Sessão.
 Solicito o Senhor Segundo-Secretário, Deputado Masamy Eda, 
que proceda à leitura da Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Masamy Eda - 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 Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte:
  RECEBIDOS DOS DEPUTADOS:
 Indicação s/nº, de 02/05/17, do Deputado Zé Galeto, encaminhando 
ao Governo do Estado, para manutenção da Ponte do Ereu, localizada no 
Município de Amajari-RR.
 Indicação s/nº, de 02/05/17, do Deputado Zé Galeto, encaminhando 

ao Governo do Estado, para revitalização do parque aquático localizado na 
Rua Gervásio Barbosa do Monte - Bairro Asa Branca. Indicação s/nº, de 
26/06/17, do Deputado Izaías Maia, encaminhando ao Governo do Estado, 
para recuperação das Vicinais PA 1 e 2 - Ladeirão, localizadas na Vila Equador, 
município de Rorainópolis-RR. Indicação s/nº, de 26/06/17, do Deputado 
Izaías Maia, encaminhando ao Governo do Estado, solicitando aquisição de 
aparelho de ressonância magnética para o Hospital Regional Sul Governador 
Ottomar de Sousa Pinto, no município de Rorainópolis-RR. Indicação s/nº, de 
27/06/17, do Deputado Izaías Maia, encaminhando ao Governo do Estado, 
para recuperação da Vicinal 20, localizada em Entre Rios, município de 
Caroebe-RR. Indicação s/nº, de 27/06/17, do Deputado Izaías Maia, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da ponte na Vicinal 
27, localizada no município de São João da Baliza-RR. Requerimento s/nº, de 
27/06/17, do Deputado Evangelista Siqueira, requerendo a realização de 
Audiência Pública, às 15h do dia 09 de agosto do corrente ano, no Plenário 
Noêmia Bastos Amazonas, com a finalidade de tratar do Dia Internacional dos 
Povos Indígenas. DIVERSOS: Ofício nº 232, de 16/06/17, do Superintendente 
Federal de Agricultura no Estado de Roraima, em manifesto acerca do Projeto 
de Lei nº 130/2016 que tramita nesta Casa Legislativa, cujo objeto é atualizar 
o Código de Defesa Sanitária Animal; Ofício nº 191, de 26/06/2017, do 
Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado de Roraima - SINDAPE, em 
agradecimento ao apoio à categoria na aprovação do Plano de Cargos, Salário 
e Remuneração – PCCR, no dia 20 de junho do corrente ano. GRANDE 
EXPEDIENTE: O Senhor Deputado Izaías Maia iniciou seu pronunciamento, 
mais uma vez, chamando a atenção dos seus pares e das autoridades para os 
problemas energéticos do Estado. Destacou que os moradores do interior são 
os mais prejudicados com os constantes apagões, perdendo suas mercadorias, 
e muitos, por não acreditarem na solução do problema, estão indo embora do 
Estado. Em seguida, reportou-se ao caos em que se encontra a Venezuela, 
destacando que, por falta de oportunidade em seu país, os venezuelanos estão 
migrando para Roraima em busca de condições para, pelo menos, conseguirem 
sobreviver. De acordo com o Senhor Deputado, setenta e oito por cento da 
energia do Estado de Roraima vem da Venezuela e, a qualquer momento, o 
fornecimento pode ser interrompido, uma vez que o presidente desse país 
alega não ter condições para dar manutenção nos equipamentos e, como não 
há perspectiva para a conclusão das obras do Linhão de Tucuruí Roraima 
poderá ficar às escuras se as autoridades não se unirem em prol da causa. 
Após, ressaltou que o Governo Federal liberou treze bilhões de reais para a 
implantação do Sistema Energético do Brasil e Roraima foi o único Estado 
que não recebeu nenhum centavo desses recursos. Finalizou informando que 
o governo recebeu um milhão de reais para investir em ajuda aos venezuelanos 
que migraram para Roraima. O Senhor Deputado Soldado Sampaio iniciou 
reportando-se à LDO e ao entendimento firmado entre os deputados, de forma 
que o Governo possa melhorar ainda mais os serviços prestados à sociedade. 
Continuando, falou da expectativa de melhorias na saúde, educação e 
segurança com a aprovação da LDO. Após, informou que muito em breve será 
lançado o edital para o concurso público da Polícia Militar. Finalizou 
desejando a todos um bom recesso. O Senhor Deputado George Melo iniciou 
reportando-se à realização do arraial realizado pelo Governo do Estado, 
destacando que os ambulantes que trabalharam no arraial municipal, mesmo 
pagando uma taxa de 400 reais para ter uma barraca no arraial do governo, 
foram discriminados e instalados em uma área menos favorecida, sem energia 
e nem o direito de ficar circulando no evento. Continuando, manifestou sua 
indignação com o comportamento da Secretária de Cultura e Desportos diante 
dos vendedores ambulantes que, segundo o Senhor Parlamentar, foram 
menosprezados e desrespeitados pela Secretária quando tentavam, de forma 
honesta, vender seus produtos e gerar renda para o sustento de suas famílias. 
Em seguida, manifestou-se contrário à cobrança abusiva que a CAER está 
cobrando dos moradores do Conjunto Vila Jardim e, por tratar-se de pessoas 
de baixa renda, não é admissível uma conta de 200 reais de água. Ressaltou 
ainda que, além do mais a CODESAIMA está querendo impor um síndico no 
conjunto, na tentativa de intimidar aqueles moradores. Finalizou destacando 
que o problema de Roraima não é a falta de dinheiro e sim de gestão. O Senhor 
Deputado Chico Mozart reportou-se à entrevista dada à TV Assembleia sobre 
o desempenho desta Casa neste primeiro semestre, ao que o Deputado 
declarou-se satisfeito, pois várias proposições tramitaram na Casa e muitas 
delas foram aprovadas, especificando algumas proposições como o Botão do 
Pânico e a Carteira Cidadã, entre outros, de grande relevância para a sociedade. 
O Parlamentar disse lamentar não ter cumprido com todas as promessas de 
campanhas, graças a um acordo que o G14 fez com o Governo do Estado, que 
passava por uma grave crise, ao abrir mão dos recursos de suas emendas 
parlamentares. Finalizou lembrando a todos que o mandato de deputado está 
quase no final e é preciso atender as reivindicações de seus eleitores. ORDEM 
DO DIA: O Senhor Presidente anunciou para pauta da Ordem do Dia a 
discussão e votação, em turno único, das seguintes proposições: Projeto de Lei 
nº 068/17, que “revoga dispositivos da Lei nº 1.095, de 11 de agosto de 2016”, 



6 BOA VISTA , 02 DE AGOSTO DE 2017DIÁRIO DA ALE/RR ED. Nº 2574

enquanto não resolver o problema judicial, o Tribunal de Contas entrou na 
justiça e o estado recorreu porque não terminaram. Levaram o dinheiro e 
não terminaram a obra e o problema ficou para o povo, graças a Deus, Vossa 
Excelência está reprisando o que nós falávamos há dois, quatro anos. Muito 
obrigado.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz continua - Deputado Gabriel, 
eu iria exatamente dizer isso. O pior trecho da estrada é exatamente o trecho 
que a empresa foi contratada no governo anterior para fazer os 10 quilômetros 
de asfalto, e foi mexer na vicinal, e acabou ficando o pior trecho. Se não 
tivessem mexido, não estaria tão problemático como está agora. E esse asfalto 
que foi licitado e foi entregue por uma empresa, foi o asfalto que nunca 
chegou na vicinal 34, e agora a Governadora vai inaugurar a ponte. O que me 
preocupa é que andei na vicinal e a situação é precária, principalmente naquele 
trecho que o governo passado iria fazer o asfalto e não fez, e a situação piorou.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Marcelo Cabral – 
Deputado Joaquim, ouvindo atentamente seu pronunciamento nessa manhã, 
vejo que o inferno não está só no 34, não. Estava no Amajari esses dias, o 
inferno também chegou lá. Hoje as vans, que vão para Trairão, não passam 
mais no projeto Tepequém, estão vindo pelo Bom Jesus porque na estrada 
não está passando nenhum veículo. Eu vejo que o Estado inteiro está com 
dificuldades, as estradas estão intrafegáveis. Quando vejo o senhor falar da 
Vicinal 34, hoje, que está péssima e como o Deputado Mecias falou também 
que a 29, 30 e todas as vicinais do estado estão precárias. Agora, eu vejo onde 
está o trabalho desse governo, onde estão os recursos do Governo, que não 
estão ajudando quem precisa. Quero dizer que o inferno está de norte a sul 
deste Estado através das estradas. Obrigado pelo aparte.
 Aparte concedido ao Senhor ao Deputado George Melo – 
Deputado Joaquim, eu também tenho me manifestado, visto que eu sabia que o 
inverno ainda não tinha chegado, e quando eu me dirigia ao interior do estado, 
quando você sai daquela zona de asfalto, que hoje você sai de Boa Vista e 
chega em Alto Alegre no Asfalto, mas quando você sai para uma vicinal, e isso 
eu fotografei, coloquei nos grupos do WhatsApp, já demonstrando a minha 
preocupação além das vicinais, as pontes, 30% das pontes já não passam 
carros. Então, com a s primeiras chuvas, certamente, esse povo vai ficar 
ilhado e não terá como extrair sua produção para colocar no mercado. Quer 
dizer, esse pessoal que hoje foi para o interior, com muita dificuldade, abriu 
estradas, colocou pontes, eletrificação rural. Agora vai voltar e não serve de 
nada para ele, porque ele vai ter o alimento lá, vai ver o alimento se estragando 
e não vai ter para quem vender. Então, Vossa Excelência, hoje, que começou 
essas chuvas. Inclusive, ontem, o avião voltou porque não deu pouso em Boa 
Vista. Muita água caiu em nosso estado. Certamente, a população que mora 
no interior deve estar passando por momentos muito difíceis. Eu imagino o 
sentimento que Vossa Excelência teve lá agora. Eu estive lá há uns 20 dias 
atrás e já vi tudo isso. Eu imagino agora, quem ainda não teve a oportunidade 
de andar agora. Nós vamos ter que voltar a fase da mula, de carregar os 
produtos não mais de caminhão, mas de mula, até a beira da estrada, a BR-
174 ou as vicinais, que foram tantas vezes no mandato passado criticados aqui 
no plenário, porque o governador estava asfaltando o interior. Se não fosse 
esse asfalto, certamente, hoje, a população estaria numa situação muito pior, 
porque as estradas se acabaram e as pontes estão indo para o mesmo buraco.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz continua – Obrigado, 
Deputado George. Deputado Brito, Vossa Excelência, que é o líder do 
Governo aqui na Casa e sem nenhum dever de criticar ninguém, de olhar o 
passado, do que deixaram de se fazer, eu quero ver o que se é possível fazer. 
Os nossos irmãos que moram nas vicinais pedem socorro. E é importante que 
o Governo do Estado prepare uma ação emergencial em todos os municípios 
do interior, para que faça uma ação rápida e emergencial naquelas situações 
mais críticas de escoar a produção dos municípios do nosso estado. Não sei 
como está hoje em dia, mas não deve estar diferente do que eu vi no Sul do 
estado.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jalser Renier – Deputado, 
Vossa Excelência é um deputado extremamente complacente com os 
problemas do estado. E é um parlamentar extremamente solidário às questões 
que estão acima de nosso alcance. O Poder Legislativo se incumbe no poder 
de cobrar, e essa cobrança, muitas vezes, não são atendidas pela Chefe do 
Poder Executivo. Quando nós votamos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós 
norteamos esses instrumentos com vistas no orçamento do ano que vem, para 
que a gente possa tornar menos difícil a vida do homem do campo. Além de 
morar distante e de não ter apoio de uma internet, de um telefone, de estradas, 
de vicinais, de tudo, ele ainda tem a dificuldade e a inércia de um governo que 
não se preocupa em construir, sequer, o que nós chamamos popularmente de 
meia boca. Pelo menos fazer uma meia boca na vicinal, uma boa trafegabilidade 
nas vicinais. As vicinais de interior. Não são apenas as vicinais do município 
do Caroebe que enfrentam esse problema. Não é só as vicinais do Trairão, 
como falou o Deputado Marcelo Cabral, que enfrentam esses problemas. 
Agora, na época do inverno, nós sabemos que, por dever da natureza, nós 

ao Governo do Estado, para manutenção na BR-210, no trecho da Vila Entre 
Rios até o Rio Jatapu, localizada no Município de Caroebe-RR.
 Indicação s/nº, de 02/05/17, do Deputado Soldado Sampaio, 
encaminhando ao Governo, para que envie a esta Casa Legislativa Projeto 
de Lei que “fixa o índice de revisão geral anual preceituado no art.37, inciso 
X, da CF/88, exercício 2016, para as remunerações, subsídios, proventos e 
pensões dos servidores civis e militares, ativos, inativos e pensionistas do 
Poder Executivo, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais, e dá outras 
providências” com o índice de 4,5%, com os recursos oriundos de articulação 
junto aos Poderes, para que os mesmos abram mão de suas cotas dos recursos 
de superávit primário. E ainda, que seja realizado reajuste salarial dos 
servidores civis e militares do Executivo Estadual referente a 2017, com os 
recursos oriundos da repatriação que o Governo Federal repassará em outubro 
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 Naldo da Loteria – procede à 
chamada.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, senhoras e senhores aqui presentes. Senhor 
Presidente, quero comunicar que ontem por motivo de saúde, quando estava 
me deslocando para Assembleia, tive que voltar e ir para hospital, tive uma 
queda de pressão muito forte e não pude comparecer à Sessão. Então, por uma 
questão de justiça, dever e consciência quero deixar registrado que minha falta 
ontem foi por motivo de saúde. Uso a Tribuna hoje para informar que neste 
ano o Lions Clube de Boa Vista vai comemorar o centenário da sua fundação 
nos Estados Unidos, especificamente em Chicago e, no Brasil, são 65 anos 
e vai ter a convenção do Norte/Nordeste nos dias 26 a 28 de maio aqui em 
Boa Vista. Deputado Mecias, eu sei que Vossa Excelência vai entrar com o 
pedido na Casa para que a gente preste homenagem a essa entidade que presta 
serviços relevantes ao povo de Roraima, e, principalmente, àqueles que mais 
precisam da mão estendida, que muitas vezes não alcança esse resultado onde 
por direito e obrigação deveria ser atendido, que é o Poder Público. E o Lions 
exatamente trabalha naqueles que mais necessitam e precisam do apoio social, 
do cobertor social para suas famílias. É um trabalho silencioso, mas é um 
trabalho fantástico, principalmente para população de baixa renda do nosso 
estado. Me refiro ao estado, porque eles não prestam serviço só aqui na capital, 
são quatro distritos que trabalham distintamente em todas as unidades dos 
15 municípios do nosso estado. Então, quero fazer esse apelo à presidência 
da Casa, eu citei o Deputado Mecias porque me parece que já ele está com o 
documento pronto, para que a gente possa prestar essa homenagem, Deputado, 
entre os dias 26 e 28, quando estarão realizando a convenção, que deverão 
estar em Boa Vista mais de 350 pessoas de todo Norte/Nordeste brasileiro, e é 
importante que esse poder preste homenagem tão justa.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Mecias de Jesus – 
Deputado Joaquim, parabéns pelo pronunciamento e lembrança. O Lions é de 
conhecimento de toda sociedade roraimense, do Brasil e até do mundo inteiro, 
porque é um trabalho social que o Lions presta a toda sociedade sobretudo os 
mais carentes. Eu quero solicitar a Vossa Excelência que assine junto comigo o 
pedido, e Vossa Excelência sabe da luta, do labor que esse povo tem de prestar 
um serviço essencial para nossa sociedade. É justa a homenagem que deverá 
ser nesse período da convenção deles aqui no estado, de 26 a 28 de maio, 
vamos pedir ao Plenário e à Mesa Diretora que autorize essa homenagem ao 
Lions. Obrigado.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz continua - Eu aguardo o 
documento conjuntamente com Vossa Excelência para assinatura desse 
pedido. O segundo ponto, Senhor Presidente, é sobre a situação de várias 
vicinais, principalmente no Sul Estado. Encontrei o Deputado Mecias rodando 
no Sul do Estado, encontrei a Deputada Aurelina, mas, Deputado Mecias, a 
Vicinal 34 do Caroebe, eu pensei que estava indo para o inferno - minha Nossa 
Senhora! A governadora vai inaugurar a ponte agora, Deputado Gabriel, está 
praticamente pronta, um excelente trabalho, mas quero ver Deputado Mecias 
se der uma chuva…
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Mecias de Jesus – 
Deputado Joaquim, isso porque o senhor só andou na vicinal 34, se tivesse 
andado na 29, 31 e 32 teria a certeza que estava no inferno.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Gabriel Picanço – Só para 
dizer a Vossa Excelência, o Senhor se lembra muito bem, dessa tribuna, eu e 
o Deputado Flamarion dissemos que entraríamos na justiça para o governador 
Anchieta retirar a propaganda da televisão. Está gravado nos anais dessa Casa, 
pois ele fazia propagando, naquela época, de que teria asfaltado a vicinal 34, 
para o senhor ver quantas injustiças foram cometidas na gestão passada. 
Sabe por que ela está paralisada? Porque está na justiça, era um convênio, e 
não prestaram conta. O governo acionou a justiça, por isso não pode mexer, 
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Instituto Federal, Deputado Flamariom, sua esposa uma senadora que tanto 
incentivou a instalação dos Institutos Federais no nosso estado, aquele modelo 
educacional é o modelo mais correto para a situação do estado de Roraima, 
depende de estradas e rodovias, não usa o rio porque não temos a situação que 
vive o Amazonas. Se implantarmos aquele modelo de que a criança entre na 
segunda feira e saia na sexta, com certeza, a evasão escolar não será tão alta 
como é atualmente, pela dificuldade do transporte escolar, você reduz o custo 
do transporte escolar, melhora a qualidade do ensino e dá uma educação de 
mais qualidade para os estudantes do interior do nosso estado.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Não havendo mais oradores 
inscritos, passamos para a Ordem do Dia, com discussão e votação em 
primeiro turno, das seguintes proposições: Proposta de Emenda Constitucional 
nº 001/17, que “altera o artigo 27-A da Constituição do Estado de Roraima”, 
de autoria do Poder Executivo; Proposta de Emenda Constitucional nº 
007/16, que “acrescenta dispositivos ao artigo 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 004/17, que “institui o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência – COED/RR, e dá outras providências”, de autoria do Poder 
Executivo;  Projeto de Lei nº 005/15, que “cria o Fundo Estadual para Pessoas 
com Deficiência – FEPEDE, e dá outras providências”, de autoria do Poder 
Executivo; Projeto de Lei nº 008/17, que “dispõe sobre a anistia de dívidas 
de energia elétrica dos municípios do Estado de Roraima junto à Companhia 
Energética de Roraima – CERR, e dá outras providências”, de autoria dos 
Deputados Jalser Renier e Coronel Chagas; Projeto de Lei nº 040/17, que 
“altera a Lei nº l .038, de 1º de abril de 2016, que estabelece parâmetros para 
remissão, negociação e parcelamento de dívidas resultantes de operações 
de créditos contratadas junto ao extinto Banco do Estado de Roraima S/A – 
BANER, e dá outras providências”, de autoria do Deputado Gabriel Picanço.
 Suspendo a Sessão pelo tempo necessário para que as Comissões 
em Conjunto possam analisar e emitir parecer aos Projetos de Lei nºs 004, 005 
e 008/17, e a para que a Comissão Especial Interna, criada pela Resolução nº 
004/17, possa analisar e emitir parecer à Proposta de Emenda Constitucional 
nº 001/17.
 Suspensa a Sessão.
 Reaberta a Sessão.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Solicito ao Senhor Primeiro-
Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei nº 004/17 e do parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente solicito a prorrogação da Sessão para a votação das 
matérias constantes na Ordem do Dia.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Está prorrogada a Sessão.
 O Senhor Primeiro Secretário Masamy Eda – Lido o Projeto de 
Lei nº 004/17.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Coloco em discussão o 
Projeto de Lei nº 004/17. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. A 
votação será nominal e eletrônica. Solicito a abertura do painel para votação.
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 004/17, em turno único, por 
15 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 005/17 e do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação Final.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Lido o Projeto de 
Lei nº 005/17.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Coloco em discussão o 
Projeto de Lei nº 005/17. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. A 
votação será nominal e eletrônica. Solicito a abertura do painel para votação.
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 005/17, em turno único, por 
15 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 008/17 e do parecer das Comissões em Conjunto.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Lido o Projeto de 
Lei nº 008/17.
  O Senhor Deputado Gabriel Picanço pede Questão 
de Ordem – Senhor Presidente, gostaria de pedir adiamento de discussão do 
referido projeto para que pudéssemos analisá-lo com mais cautela.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, quero acompanhar o Deputado Gabriel Picanço em relação 
a esse projeto, pedindo o adiamento de discussão.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Acato o requerimento 
verbal feito pelos senhores Deputados Gabriel Picanço e Joaquim Ruiz.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda a verificação 
de quórum para a votação das PECs.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Senhor Presidente, não há 

não podemos culpar os governantes pela força da água, mas nós temos que 
culpar os governantes por não se prepararem para enfrentar o inverno. E aí 
pena a mulher, o cidadão, a criança, porque, às vezes, o transporte escolar não 
vai lá pegar aquela criança para levar para a escola, e ela fica sem aula, sem 
aprender e adquirir o devido conhecimento. Vai crescendo e o conhecimento 
vai diminuindo, e aí ele segue a vida do pai, se torna um cidadão que não 
vislumbra grandes perspectivas. É o que acontece no Nordeste brasileiro, e em 
alguns estados do norte do Brasil, e é o que acontece em Roraima, pois somos 
um estado com 15 municípios. A Governadora poderia ter a sensibilidade, 
sim, de, ao invés de inventar Caravana de Amor, caravana não sei do quê, que 
leva nada a lugar nenhum, ela poderia, com esse custo, poderia investir para 
a melhoria de estradas do nosso estado. A Assembleia Legislativa criou um 
programa que vai ser votado, acredito que em menos de duas semanas aqui na 
Casa, criando a Assembleia a seu alcance, onde nós vamos levar todo o Poder 
Legislativo junto às comunidades. Não para ouvir a população, mas além 
de ouvir a população, vamos alocar recursos para aquele município que tem 
dificuldade em suas vicinais e estradas ligadas ao Governo do Estado, para 
que o Governo possa tomar providências de maneira imediata e a população 
não fique como está, padecendo no governo atual. Essa é uma necessidade que 
o governo não prioriza. Não é prioridade do governo. Nós não temos, dentro 
do Governo do Estado, fatores prioritários. Não existe prioridade na educação, 
não existe prioridades. Apesar do esforço, e aqui, diga-se de passagem, o 
Secretário de Saúde tem feito a sua parte de colaboração, mas não consegue 
fazer porque uma andorinha só não faz verão. O governo não instrumentaliza 
as condições da saúde, não respeita o que aprovamos aqui na Assembleia, que 
foi a lei proposta pelo Deputado Mecias, incorporando 18% dos gastos na área 
de saúde, e aí, onde tem uma situação dessa, nós ficamos em situação difícil 
por falta de gestão, por falta de visão e por falta de uma boa administração. 
Muito obrigado, Deputado.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz continua– Obrigado, 
deputado. Esse trabalho que a Assembleia vai fazer é fundamental. É preciso 
que a gente lembre, também, de que a gente faça uma parceria com o INCRA. 
O INCRA tem vários projetos de assentamentos no nosso estado, em que a 
responsabilidade da recuperação das vicinais, da eletrificação das escolas, eu 
fui superintendente, e vi que a responsabilidade é do Governo Federal. O que 
ocorre é que o INCRA cria os projetos, abre as estradas... Deputado Odilon, 
Vossa Excelência, que já foi prefeito, sabe disso, e depois deixa os pequenos 
produtores, a agricultura familiar, em uma situação desesperadora, pedindo 
socorro. Quando nós fizemos o Projeto Paredão, eu era superintendente, 
nós criamos toda a infraestrutura com escola, com posto médico, abrimos 
as vicinais em condições excelentes e, depois que se faz isso, a instituição 
se retira, como faz a FUNAI. A FUNAI, para demarcar as terras indígenas, 
bota a pressão para todo o lado, e depois que demarca, a bomba estoura nos 
municípios. Vossa Excelência foi Prefeito de Caracaraí e eu fui de Iracema. 
Vossa Excelência sabe que os índios andavam 70, 80 quilômetros para ir para 
Caracaraí, e uns 80 para ir para Campos Novos atrás de remédio, atrás de 
comida, porque eles ficam sem nenhum apoio, e ainda estão até hoje, porque 
eu continuo vendo índios andando na BR-174, uns indo para Caracaraí e 
outros indo para Iracema. Então, esse é um retrato da falta de presença do 
Governo Federal aqui o nosso estado. Eu falei na semana passada sobre a 
situação da Venezuela. Hoje pela manhã, a maioria dos jornais começaram a 
dar destaque sobre a situação em que vive o Amazonas. Ora, pior do que vive 
o Amazona, com a forte migração para o Estado, pior situação é a nossa, e e o 
governo federal, até este momento, mesmo a nossa bancada de Deputados, de 
Senadores, tendo colocado essa situação para o Governo Federal. O governo 
continua de costas para uma situação de guerra civil na Venezuela, e o estado 
militarizando o povo que é o mais perigoso. Imaginem um cidadão que não 
tem condições de comprar comida para seus filhos, ele vai vender aquele fuzil 
para os traficantes. E quais são as portas de saída da Venezuela por estrada? 
A Colômbia que está com uma estrutura montada fortemente na fronteira e 
o Brasil que tem uma estrutura que não existe na sua fronteira, está aberto o 
caminho. Você vê a polícia do Rio de Janeiro prendendo 42 fuzis de última 
geração, você vê a situação de insegurança no nosso estado. Eu alertei aqui 
na semana passada, fiz um discurso sobre essa situação. Hoje em Pacaraima 
a situação da imigração da Venezuela para o Brasil assusta. Pacaraima está 
lotada de venezuelanos fugindo da guerra civil que assola o país, não dá 
mais para dizer que não existe uma guerra civil na Venezuela. Quero fazer 
aqui um apelo para que coloque para votar aquele projeto que altera a lei 
que foi enviado pela governadora sobre o problema da terceirização. A gente 
que cobra tanto a economia, são duas empresas contratando todo mundo, já 
começaram a contratar em todo o estado, no sul do estado a empresa está 
contratando todo mundo, isso é péssimo, é prejudicial. A economia que a 
gente fala tanto aqui pode economizar até o final do ano 12 milhões, que o 
líder do governo pode, inclusive, negociar para a recuperação das estradas, 
as mais precárias, para que dê acesso ao transporte das crianças que vivem 
no interior. Esse modelo que tem que ser modificado, o modelo de ensino, o 
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 Projeto de Lei s/nº de 02/05/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
que dispõe sobre a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
no âmbito da alimentação escolar.
 Projeto de Lei s/nº de 02/05/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Patrulha Rural 
Mecanizada e dá outras providências.
 Projeto de Lei s/nº de 02/05/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
que dá denominação de rodovia Pedro Costa para a Estrada Estadual RR-205.
 Projeto de Lei s/nº de 05/05/17, do Deputado Brito Bezerra, que 
dispõe sobre a outorga de Título de Cidadão Roraimense aos nascidos no 
extinto Território do Rio Branco e dá outras providências.
 Projeto de Resolução Legislativa s/nº de 08/05/17, do Deputado 
Naldo da Loteria, que institui o Projeto Qualifica para vereadores, prefeitos e 
servidores.
 Indicação s/nº de 02/05/17, da Deputada Aurelina Medeiros 
ao Governo do Estado, para implantação do sistema de militarização na 
Escola Tenente João Azevedo, localizada na Vila Nova Colina, Município de 
Rorainópolis-RR.
 Indicação s/nº de 04/05/17, do Deputado Soldado Sampaio ao 
Governo do Estado, para que atenda a pauta de demandas apontadas como 
soluções na Audiência Pública realizada com os produtores de aves, no dia 24 
de abril do corrente ano.
 Indicação s/nº de 05/05/17, do Deputado Odilon Filho ao Governo 
do Estado, para execução de reforma ampla nas instalações do Posto Fiscal 
de Jundiá, compreendendo edificações funcionais, recuperação do pátio de 
acesso e estacionamento de veículos de carga e a criação de espaços de lazer.
 Indicação s/nº de 08/05/17, do Deputado Zé Galeto ao Governo do 
Estado, para recuperação das pontes de madeira localizadas na Vicinal Entre 
Rios, município de Caroebe-RR.
 Indicação s/nº de 08/05/17, do Deputado Zé Galeto ao Governo do 
Estado, para manutenção da RR-203, localizada no município de Amajari-RR.
 Memorando nº 033, de 27/04/17, do Deputado George Melo, 
encaminhando Atestado Médico.
 Memorando nº 033, de 04/05/17, da Deputada Angela Portella, 
informando sua ausência na sessão plenária do dia 4 de maio do corrente ano.
 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 dois oradores inscritos para o Grande Expediente.
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Senhor Presidente, demais 
parlamentares e público aqui presente. Alguns podem até achar que eu sou 
repetitivo, mas a única coisa que eu quero é ter a consciência de que, quando a 
escuridão tomar conta deste Estado, a minha parte para defender os interesses 
de Roraima, como Deputado e também como parte da imprensa, o meu trabalho 
eu fiz. Eu sempre falo aqui que ninguém está dando muita importância, muita 
conversa, muito oba-oba e ninguém toma nenhuma providência definitiva. Já 
fomos enganados várias vezes pelo Governo Federal, continua tudo a mesma 
coisa. O que eu vou ler aqui é de suma importância porque foi veiculado 
na agência Royters, uma agência internacional da maior credibilidade, e 
reproduzido aqui pela Folha de Boa Vista.
 Prestem atenção os senhores quando eu digo que, no governo da 
Venezuela, a qualquer momento, pode acontecer uma convulsão social, onde 
está morrendo gente. Um governo que o seu presidente utiliza carro lança-
fogo para queimar as pessoas. Eu tenho filmagens, fotos, eu tenho tudo. É um 
negócio complicado. Então, muita gente pode até não dar importância para a 
energia, mas eu acho de suma importância a energia de um estado e sempre 
digo: é hora de união, as forças federais, três senadores e oito deputados 
federais, têm que fazer alguma coisa.
 O Presidente da Venezuela, ele não está gostando muito do governo 
brasileiro porque o governo assinou o documento pedindo o afastamento da 
Venezuela do MERCOSUL por causa dos problemas existentes na Venezuela. 
Já está olhando meio atravessado para o Brasil. Nós somos o único Estado da 
Federação que recebemos energia da Venezuela. Um país onde a fome, miséria, 
morte, a briga entre o governo e a população civil tomam conta. Infelizmente, 
mais de 70% da energia do estado de Roraima vem da Venezuela. Eu sempre 
falei, o Presidente Maduro vai encontrar uma fórmula, um jeito de cortar essa 
energia. E encontrou, é só esperar a escuridão. Sem brigar com ninguém, sem 
fazer confusão, simplesmente o governo venezuelano, alegando que não tem 
recurso, não vai dar manutenção, ou já não está dando manutenção na linha de 
transmissão que vem da Venezuela. Acabou a conversa. Não dá manutenção, 
não funciona, a energia que vem da Venezuela acaba e nós vamos ficar na 
escuridão. Essa é a verdade e vou confirmar para vocês.
 Uma das maiores agências de informação do mundo Royalty, 
disse: Crise energética. Falta de manutenção no linhão ameaça deixar Roraima 

quórum qualificado para a votação das PECs.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Não havendo quórum 
qualificado para a votação das PECs adiamos as matérias para a próxima 
Sessão.
 Passaremos agora para o expediente de Explicações Pessoais.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Senhor Presidente 
gostaria de convidar os senhores Deputados Soldado Sampaio, Francisco 
Mozart, Jorge Everton e Flamarion Portela, para hoje, às quinze horas, 
estarmos na reunião da CPI do Sistema Prisional, pois haverá oitiva com 
pessoas que foram convocadas anteriormente. Então, estão todos convocados 
a não faltar a oitiva de hoje. Obrigada.
 O Senhor Deputado Massamy Eda – Senhor Presidente só queria 
fazer um registro especial por dois motivos: um deles é pela passagem do 
aniversário da funcionária Alcimara Rosa, desejando-lhe saúde, sucesso; o 
outro registro é para parabenizar essas mulheres que registram nosso trabalho, 
levando-o ao conhecimento de todos no estado, pela passagem do dia do 
taquígrafo.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Faço das palavras do 
Deputado Masamy as minhas e parabenizo a servidora Alcimara Rosa e as 
taquígrafas deste poder.
 E, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a Sessão e 
convoco outra para o dia 04, à hora regimental.
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: Angela 
A. Portella, 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, Masamy Eda, Mecias de Jesus, Naldo 
da Loteria, Odilon Filho, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé 
Galeto.

ATA DA 2597ª SESSÃO, EM 9 DE MAIO DE 2017.
53º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS

(Em exercício)
 Às nove horas do dia nove de maio de dois mil e dezessete, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima quingentésima 
nonagésima sétima Sessão Ordinária do quinquagésimo terceiro Período 
Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro 
aberta a presente Sessão.
 Convido os Senhores Deputados Marcelo Cabral e Izaías Maia 
para atuarem como Primeiro e Segundo-Secretário ad hoc, respectivamente.
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário 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 que proceda à leitura do 
Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Marcelo Cabral – Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO:
 Ofício nº 607, de 03/05/17, do Secretário-Chefe Adjunto da 
Casa Civil, em resposta ao OF/DACPL/SL/PRES nº 008/17, encaminhando 
cópia do Ofício nº 1029, de 24/04/17, da Secretaria de Estado da Educação 
e Desporto, com informações sobre a Indicação nº 097/17, de autoria do 
Deputado Masamy Eda.
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS:
 Projeto de Decreto Legislativo nº 021/17, que concede a Comenda 
Orgulho de Roraima a José Fidelox da Cruz e dá outras providências.
 Projeto de Lei s/nº de 24/04/17, do Deputado Naldo da Loteria, 
que institui a Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da 
Agricultura Familiar e dá outras providências.
 Projeto de Lei s/nº de 02/05/2017, da Deputada Aurelina Medeiros, 
que torna dispensável a exigência pelo Poder Público Estadual de autenticação 
de cópia, em cartório, de documentos pessoais e dá outras providências.
 Projeto de Lei s/nº de 02/05/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
que cria o Programa Estadual de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da 
Aquicultura Familiar, bem como utilização de recursos na promoção de ações 
de apoio e incentivo à atividade.
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pedido de comentário sobre o empreendimento. Atualmente, Boa Vista é a 
única capital que não faz parte do sistema interligado brasileiro e o governo 
está preocupado demais com o estado de Roraima. Na época que o linhão 
foi licitado, o Governo Federal disse que a conexão de Roraima ao sistema 
permitiria que o estado fosse abastecido com energia de hidroelétrica e outras 
fontes enviadas de outras regiões do Brasil, e não mais apenas com geração 
venezuelana e termoelétricas locais como atualmente. Essa é a matéria da 
Agência Royalts em todo mundo.
 Infelizmente, volto a pedir a união, o interesse da força política. 
União não porque seja do grupo A ou B, pois não vai colaborar com o 
estado de Roraima, mas união porque, se tiver desunião, a escuridão chega 
mais cedo. Devemos mais de dois bilhões de reais para distribuidora da 
Petrobras, recebemos combustível por força de liminar e dependemos da 
força federal, Senadores e Deputados Federais, para tomar uma providência, 
porque, mesmo se as obras recomeçarem agora, vai levar no mínimo cinco 
anos para essa situação ser resolvida. Mais uma vez estou alertando e, graças 
a Deus, confirmando o que sempre falei. E não estou só, uma das maiores 
agências de informações do mundo está comentando. Agora é esperar que 
alguém faça alguma coisa, porque tem muita gente nesse estado que, na hora 
que a escuridão tomar de conta, pega a mala e tudo que ganhou aqui e vai 
para Rio, São Paulo, Fortaleza, Recife, pois não está nem aí para o estado 
de Roraima. Quando denuncio aqui é tentando defender os interesses dos 
menores, daqueles que moram perto do lixão, daqueles que moram próximo 
às valas e daqueles que moram perto do fossão, porque a hipocrisia não faz 
parte do meu dicionário. Se faltar luz amanhã, eu, como Deputado Estadual, 
posso comprar um gerador e colocar em minha casa e o povo mais humilde 
vai estar sofrendo. Particularmente, não me sinto bem, porque do pó viemos e 
ao pó voltaremos, não somos melhores do que ninguém. São os pequenos que, 
através do voto, nos colocam aqui. União é a palavra de ordem. Se não tiver 
união, a escuridão está a caminho, pode esperar. Muito obrigado.
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, Senhoras 
e Senhores Deputados, Senhores presentes, imprensa.
 Faço uso da Tribuna cobrando a ZEE. Lembro que, no governo 
passado, nós queríamos aprovar aqui nesta Casa a ZEE. E o que aconteceu? 
Na época, os Deputados que hoje estavam na oposição, viraram situação. 
Eles não queriam aprovação da ZEE, que seria delimitação legal das áreas de 
produção para que esses produtores pudessem ter investimentos. Mas nós não 
conseguimos aprovar no governo passado. Esse ano, inexplicavelmente, nós 
vimos esse governo dizer agora vamos cuidar do povo de Roraima, vamos 
cuidar das pessoas que moram nesse estado, e prometeram a ZEE inclusive 
aqui nesta Casa. Depois de quase um ano, lembro que veio um pedido da 
Senhora Governadora para que déssemos três ou quatro empregos no valor 
de 20 mil reais, para que bons técnicos pudessem aprontar esse trabalho e 
vir para ser votado nesta Casa. Pois bem, fiquei sabendo que o Presidente da 
FEMAHR está no Estado de Rondônia tentando conseguir mais prazo. Eu 
digo aos Senhores Deputados que ele tinha que estar aqui. Eu tenho certeza 
de que com os técnicos que nós contratamos pagando 20 mil reais por mês, eu 
tenho certeza, Senhoras e Senhores, de que esse projeto já está na Secretaria 
de Planejamento. É porque, como neste governo nada funciona, é possível 
que falte uma assinatura. É possível que algum capítulo ainda não esteja 
sendo impresso. Eu não acredito que nada tenha sido feito porque, se isso 
tiver acontecido, a Assembleia tem que pedir o ressarcimento desse dinheiro. 
Ora, nós aceitamos pagar uma quantia de quase oitenta mil reais por mês 
para técnicos altamente gabaritados fazer esse projeto. E agora, quem é que 
vai perder? É a Governadora do estado? Não. Quem vai perder é o produtor. 
Quem vai perder são as pessoas que estão esquecidas por esse governo dentro 
das suas vicinais. Quem vai perder é o estado de Roraima, que mais uma 
vez vai perder a oportunidade de financiar a sua produção. Que os produtores 
possam financiar a sua produção. Quem vai perder é o povo de Roraima que 
vai comprar mais caro os seus produtos. Ora, se nós somos o estado que tem 
o preço final de produto mais caro do Brasil, vocês imaginem nós podendo 
ter esse produto em Roraima com um preço mais barato. A gente importa de 
Rondônia, do Mato Grosso, de São Paulo, do Paraná podendo ter o produto 
aqui no nosso estado a um preço infinitamente mais barato. Então, às vezes, 
eu fico imaginando que a cabeça da governadora não está nada boa, ela anda 
conversando muito com o nosso vice Paulo César Quartiero, que se mudou de 
Roraima. Nada contra você morar fora do estado, cada um mora onde quiser, 
mas, se você é uma alta autoridade e mora em outro estado, isso quer dizer que 
seus negócios já estão em outro estado. Eu tenho para mim que a governadora 
anda conversando muito com o Quartiero, pois acho que ela pensa em se 
mudar do estado. Ora, essa ZEE é de fundamental importância para o estado. 
A base de oposição dela fez de tudo para não deixar aprovar naquele governo 
e aprovar neste, para que ela ganhe os louros. Nós temos um estado novo, mas 
extremamente acabado. E não adianta dizer que a culpa é do governo anterior. 
Pelo contrário, no Governo anterior, não tinha tantas vicinais asfaltadas, 
tanta iluminação. Hoje o interior é totalmente eletrificado. Então, quer dizer, 

no escuro. Não é o Izaías que está falando nos programinhas, que muita gente 
fala, de rádio e televisão. É uma das maiores agências de informação do 
mundo.
 “Autoridades afirmam que cortes no fornecimento de energia no 
estado de Roraima podem aumentar em razão da crise no país vizinho”.
 “União de energia entre Brasil e Venezuela, que já foi símbolo 
da ambição de integração regional da América Latina, se tornou motivo de 
preocupação para o governo brasileiro”.
Só se for um motivo de preocupação agora, pois está com vários anos que o 
Governo Federal não dá atenção para nós.
 “Se tornou motivo de preocupação para o governo brasileiro 
em razão das falhas frequentes que tem prejudicado o fornecimento de 
eletricidade em Roraima. Com apenas 500 mil habitantes, em meio à floresta 
Amazônica, o estado conta com a energia venezuelana para reduzir o uso de 
usinas termoelétricas caras e poluentes. Mas essas usinas têm sido cada vez 
mais acionadas e mesmo assim não conseguem evitar a queda do sistema em 
diversos momentos, disse uma autoridade brasileira com conhecimento direto 
do assunto. Inaugurada em 2001 pelos Presidentes Hugo Chaves e Fernando 
Henrique Cardoso, a linha de transmissão entre os países recebeu cerca de 
200 milhões de dólares em investimentos e tinha como objetivo assegurar o 
suplemento de Roraima pelo menos 20 anos, mas o desempenho da estrutura 
já apresenta deterioração, ou seja, os equipamentos estão se acabando e a 
energia vai ser cortada. A interligação com a Venezuela passa por momentos 
difíceis nos últimos tempos, essa linha tem sofrido uma série de interrupções, 
o problema agora, não é a água na usina, é a linha de transmissão. Eles não têm 
recursos, não dão manutenção na linha, então ela cai mesmo, até um dia cortar 
de uma vez, disse a fonte que falou em anonimato devido à sensibilidade do 
tema e com medo de sofrer represálias do Governo Federal.  Em um debate 
na Assembleia Legislativa de Roraima, há pouco tempo o Deputado Izaías do 
PTdoB pediu a união dos políticos locais para resolver a situação da linha, 
que, segundo ele, operaria atualmente com menos de 2% da capacidade. 
Se cruzarmos os braços, a escuridão vai tomar conta do estado de Roraima, 
afirmou Izaías Maia na tribuna da Assembleia, segundo registro oficial da 
Sessão. A Coordenadora Técnica da Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima, Karen Teles, disse que a má qualidade dos serviços de eletricidade 
atrapalha o dia a dia e danifica equipamentos dos comércios e das pequenas 
indústrias locais”.
Nossa energia vem da Venezuela e, com essa crise, eles gradativamente 
foram precarizando o suplemento devido à falta de manutenção. Continua 
a nota da agência Royters internacional: ela, Karen Teles, ressaltou que os 
problemas foram ainda piores em 2016 quando houve uma crise hídrica na 
Venezuela, e disse que as falhas preocupam os empresários locais, afugentam 
investimentos e geram transtornos e prejuízos. Um dia da semana passada 
tivemos três interrupções de 10 minutos, imaginem isso dentro de uma 
planta industrial. Existe receio em investir em maquinários, coisas que 
poderiam   melhorar a produção; com medo de perder os equipamentos, 
não se investe no estado. Questionado sobre os problemas, o Ministério de 
Minas e Energia afirmou que reuniu um grupo de órgãos técnicos do setor 
elétrico para avaliar as soluções. O grupo de trabalho analisará alternativas 
que contribuam para aumentar a confiabilidade, segurança e eficiência do 
suprimento de energia elétrica na região, no curto, médio e longo prazo, de 
acordo com os dados da Agência Nacional de Energia Elétrica. A qualidade 
dos serviços em   Roraima, que já estava nos piores índices do país, hoje está 
pior ainda, a duração das interrupções de suplemento elétrico dentro da capital 
Boa Vista cresceu. A duração de 66% em 2016, no ano anterior, quanto a 
frequência das falhas, subiu 57%. Ainda não há dados de 2017. Procuradas, as 
autoridades venezuelanas não comentaram a situação, o Governo de Roraima 
também não retornou as informações sobre o linhão travado. O Brasil chegou 
a licitar em 2011 a concessão da construção de uma linha que faria conexão 
de Roraima ao sistema interligado do país, mas até hoje o empreendimento 
sequer teve obras iniciadas por falta de licença ambiental”. Desde 2011, é 
só conversa fiada, as autoridades enganando, não só a classe política como 
as autoridades aqui do estado de Roraima. O Linhão ficou a cargo de uma 
parceria entre a privada Lupar e a estatal ELETRONORTE Eletrobras, mas 
a Lupar já manifestou desejo de deixar o empreendimento após anos de 
espera pela liberação ambiental. Isso quer dizer que o Governo Federal não 
está nem aí para o estado de Roraima. Recentemente, durante reunião com 
acionistas, o Presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira, disse que o governo 
segue empenhado em viabilizar a linha que irá até Boa Vista. Segundo ele, 
a estatal avalia traçados alternativos para que o projeto possa continuar. Só 
estão avaliando há seis anos, é muito tempo para avaliar um projeto. Como 
dizia Lula, três e poucos mil votos do estado de Roraima, ele tem na USP em 
São Paulo. O Temer não é diferente nem do Lula nem da Dilma, a conversa é 
a mesma. A linha é extremamente importante e o parceiro desistiu do negócio, 
provavelmente será feito por nós. Eletrobras presta o pior serviço de energia 
para o estado de Roraima; a Lupar, empresa que ia fazer a obra, não respondeu 
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Roraima. É o estado que perde a oportunidade de ampliar sua área produtiva. 
Então, quero me juntar a Vossa Excelência e parabenizá-lo pela discussão. 
Senhor Presidente, está lançada a ideia de criarmos uma comissão para que 
chamemos as pessoas responsáveis pela elaboração do projeto do ZEE, para 
nos explicarem em que pé está o projeto e se vai sair ou não. Parabéns por sua 
atitude e por sua iniciativa em trazer esse assunto a esta tribuna.
 O Senhor Deputado George Melo continua – Quero agradecer 
o aparte dos três colegas e gostaria que a taquigrafia inserisse os apartes em 
meu pronunciamento, pois isso só demonstra mais ainda a incompetência 
desse governo. Esse governo não consegue começar nada, aliás, ele não 
consegue terminar nada. Tudo o que ele pega parece que dá cupim. Eu nunca 
vi uma coisa dessas. Parece que o governo joga contra ele mesmo. O Brasil 
passou muitos anos dizendo que os americanos não queriam e, porque eles 
não queriam, nada acontecia. Com a Suely, acontece quase isso, só que, neste 
caso, é ela que não quer que o governo ande, porque não acredito que os 
produtores, as pessoas próximas a ela não cobrem uma posição sobre o ZEE. 
Não tem como. Todo mundo só fala nisso nessa cidade, todo mundo diz que a 
cidade não vai crescer, não vai tem investimento, que as pessoas só comprarão 
produtos caros e isso é dito por todos, inclusive pela classe produtora de 
Roraima. Até por quem faz o dinheiro circular em Roraima, mas, para que ele 
circule, é preciso que ele fique aqui no estado. E como esse dinheiro ficaria em 
Roraima? Se a gente tivesse produção aqui. Poderíamos vender para Manaus, 
para outros estados e para os nossos países fronteiriços. Aí, sim, o dinheiro 
circularia em Roraima. Mas, enquanto isso, governadora, infelizmente, esse 
governo talvez não resolva. Talvez, se a senhora tivesse um filho ou um irmão 
que produzisse, talvez o ZEE já estivesse nesta Casa. Mas, infelizmente, não 
tem nenhum Campos, nenhum Silva e nenhum agregado que produza nada. 
Os seus parentes, seus aderentes e seus penduricalhos estão todos dentro desse 
governo, por isso a senhora não se preocupa com esse ZEE. Talvez seja por 
isso que esse governo está do jeito que está.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Somente para esclarecer 
aos deputados que o nosso Regimento Interno, no artigo 222, trata do aparte e 
estabelece que o aparte, quando concedido pelo orador, será no prazo máximo 
de dois minutos. Não foi o caso hoje, evidentemente, mas já tivemos situações 
em outras sessões plenárias em que o orador tinha um tempo de quinze 
minutos e o aparteante falou dez minutos, ou seja, tirou dez minutos, tirou dois 
terços da fala do orador. Então, o aparte é apenas para que o parlamentar possa 
emitir sua opinião sobre aquele pronunciamento, se é favorável ou contrário e 
contribuir de alguma forma. É claro que todos querem contribuir ainda mais, 
trazendo mais informações ao assunto, mas, para que a gente possa evoluir 
nos trabalhos e avançar para a Ordem do Dia, estamos aplicando o Regimento. 
Portanto, quando for concedido o aparte, quem controla o tempo vai dar início 
à contagem de dois minutos. Quando encerrar, vai ser informado através do 
toque sonoro e, se for o caso, com o corte do som. Vamos estabelecer que, 25 
segundos antes de vencer o tempo do aparte, dê um toque no som para que o 
deputado consiga evoluir para a conclusão, antes de ser cortado efetivamente 
o som.
 Passaremos agora para a Ordem do Dia.
 Discussão e votação em turno único das seguintes proposições:
 Veto parcial ao Projeto de Lei nº 022/17 e Projeto de Lei nº 
085/16, que “institui, no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Roraima, 
os Jogos Universitários de Roraima – JURR e dá outras providências”, de 
autoria dos Deputados Jalser Renier e George Melo, conforme Mensagem 
Governamental de Veto nº 023/17.
 Veto parcial ao Projeto de Lei nº 085/17, que “dispõe sobre o 
desconto do IPVA para proprietários condutores de veículos automotores e 
dá outras providências”, de autoria do Deputado Marcelo Cabral, conforme 
Mensagem Governamental de Veto nº 024/17.
 Projeto de Lei nº 030/16, que “dispõe sobre a Defesa Sanitária 
Animal no Estado de Roraima e dá outras providências”, de autoria do Poder 
Executivo.
 Projeto de Decreto Legislativo nº 021/17, que “concede a Comenda 
Orgulho de Roraima a José Levy Fidelix da Cruz e dá outras providências”.
 E discussão e votação, em primeiro turno, da 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.
 Suspendo a Sessão pelo tempo necessário para que as Comissões 
em Conjunto possam analisar e emitir parecer ao Projeto de Lei nº 030/16 e a 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final possam analisar e emitir 
parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 021/17.
 Reaberta a Sessão.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito ao Senhor 

se tivessem boas escolas para os seus filhos estudarem, o interior do nosso 
estado era um paraíso e, nesse momento de crise que o Brasil está vivendo, 
seria um lugar maravilhoso para se viver. Eu peço aos senhores deputados 
compromisso, que exijam junto comigo uma posição firme quanto a isso. Eu 
sei que não dá mais para a gente contar com mais elasticidade de prazo, chega! 
Esse prazo já foi esticado demais. O que falta agora é vontade de fazer as 
coisas. Vamos ver se esse projeto está pronto na Secretaria de Planejamento, 
Deputado Jorge Everton, a gente tem que ver isso. Alguma coisa deve ter 
acontecido. Não pode começar do zero, não pode. Depois de a gente pagar R$ 
80,00 (oitenta reais) por mês, é absurdo um negócio desses.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Marcelo Cabral – 
Ouvindo atentamente o senhor nesta terça-feira, na tribuna, vejo realmente 
sua preocupação com o ZEE (Zoneamento Econômico-Ecológico), que 
é fundamental para o estado de Roraima. O ZEE é a solução e a salvação 
de cada produtor desse estado. O ZEE vai dar a oportunidade de o produtor 
regularizar suas terras, aumentar e produzir mais nesse estado. Vejo Vossa 
Excelência cobrando do governo, juntamente com mais outros deputados da 
Casa, o andamento do ZEE. Esse governo, que lá atrás, na sua campanha e na 
sua eleição, disse que iria resolver o ZEE em dois meses, em pouco tempo. 
Agora, não pode colocar mais culpa em governos passados. Já se passou a 
metade do mandato, mais de dois anos, e quem está sendo penalizado com 
isso é quem depende da aprovação do ZEE. Não tenho dúvida de que esta 
Casa, esses deputados e deputadas, irão analisar imediatamente esse projeto 
assim que ele chegar a esta Casa, porque quem está aqui tem contato com o 
povo do interior, tem uma pessoa ligada ao interior, tem contato com cada 
colono, com cada produtor, com cada fazendeiro, com cada agricultor deste 
estado.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Deputado Marcelo 
Cabral, de acordo com o nosso Regimento, o aparte terá a duração de dois 
minutos. Então, quando o aparteante ultrapassar seus dois minutos de aparte, 
assim como ultrapassar o tempo de cada orador, o som será desligado, como 
é feito na Câmara dos Deputados, para que a gente possa evoluir, pois temos 
matérias na Ordem do Dia. Então, evolua para a conclusão do seu aparte, para 
que o orador consiga evoluir no pronunciamento.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral dá continuidade ao aparte – 
Gostaria de parabenizar a Mesa Diretora desta Casa que está colocando regras 
para todos, sem exceção, pois nesta Casa não tem grupo político diferente aqui 
dentro, o que vale para um, vale para todos. Quero dizer, Deputado George, 
que o ZEE é essencial e importantíssimo para esse estado. Desde já, conte com 
meu apoio para cobrarmos juntos do governo o envio desse projeto. A base 
do governo tem papel fundamental para conseguir trazer esse projeto para ser 
votado nesta Casa. Obrigado.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Mecias de Jesus – 
Deputado George, quero me juntar a Vossa Excelência no que tange à cobrança 
do envio do Zoneamento Econômico e Ecológico. E tão somente porque sei 
da importância desse projeto para o nosso estado e para os nossos produtores, 
para a geração de emprego, para a geração de renda da nossa gente. Hoje 
mesmo, Presidente Chagas, estive junto com o deputado Gabriel em uma 
reunião na COPECARNE, onde falamos do projeto que Vossa Excelência 
relatou e do projeto que apresentei. Disse a eles que tínhamos conversado, 
que iríamos juntar esses projetos em um só, até porque não poderíamos votar 
dois projetos com o mesmo tema e na mesma Casa, e que nós iríamos depois 
conversar com eles sobre as propostas que pudessem vir a surgir. Mas, falando 
do ZEE, também lamento que até hoje ele não tenha chegado aqui, deve estar 
amarrado em algum lugar, mas não sei onde. Parece que está na Secretaria 
de Planejamento sob a coordenação do ZEE. Disseram que o Passarinho não 
dava conta e tinha que sair. Mas colocaram o Daniel Gianluppi, não tenho 
nada contra o Passarinho e nem contra o Daniel. Mas o Daniel Gianluppi já 
ficou no governo anterior cinco anos tentando fazer esse ZEE e, nesses cinco 
anos, esse projeto não veio para a Assembleia para ser votado. O que tinha sido 
feito o CONAMA reprovou e estamos agora já com dois anos nessa mesma 
pendência. É lamentável, por isso, quero me juntar a Vossa Excelência para 
cobrarmos do governo, da Secretaria de Planejamento, do coordenador do 
ZEE alguma providência. Roraima, o setor produtivo, o pequeno agricultor, o 
pequeno e o grande pecuarista estão sendo penalizados por isso. Obrigado.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Gabriel Picanço – 
Deputado George, gostaria de parabenizá-lo por essa discussão tão importante, 
que é o ZEE. Eu tenho um relatório no meu gabinete em que o CONAMA 
rejeitou o projeto do ZEE feito no passado devido a algumas inconsistências. 
O Governo do Estado contratou pessoas para cargos técnicos que foram 
aprovadas nesta Casa para assumirem o projeto do ZEE, mas parece-me que 
ele está amarrado a uma corda bem segura, pois não tem quem a quebre. O 
pior é que não temos um prazo determinado para a sua conclusão. Gostaria de 
fazer uma sugestão, Presidente Chagas, que esta Casa criasse uma Comissão 
para acompanhar e cobrar o secretário e a equipe que está produzindo o 
ZEE, para ver se o projeto vai sair ou não, porque quem perde é o estado de 
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corrente ano, às 9h, para tratar sobre a Reforma do Código Penal e Código de 
Processo Penal Militar.
 Requerimento s/nº, de 09/05/17, de autoria do Deputado Soldado 
Sampaio, requerendo a realização de audiência pública, no dia 22 de maio do 
corrente ano, às 15h, para tratar sobre a Reforma da Previdência dos Militares 
Estaduais.
 EXTERNO:
 Comunicado s/nº, de 05/05/27, de Francisco Assis da Silveira, 
formalizando pedido de retorno ao cargo de Deputado Estadual na vaga de 1º 
Suplente do Parlamentar Oleno Matos.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para o 
Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria - procede à 
chamada.
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, Senhoras 
e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores, imprensa. Quero cumprimentar 
o vereador Cidalino, de Rorainópolis, presente neste plenário. Hoje, mais uma 
vez, estou vindo a este plenário para falar a respeito das vicinais de nosso 
estado: Rorainópolis, Caroebe, São Luiz, Baliza, Caracaraí, Iracema, Mucajaí, 
Alto Alegre, Amajari, que estão intrafegáveis. As pessoas estão vivendo 
um horror, mal começou as primeiras chuvas. Nós passamos o ano todo 
advertindo a governadora que precisava arrumar as pontes, dar uma arrumada 
nas estradas, pois hoje cerca de 58% das pessoas moram nessas vicinais. É 
uma população significativa que produz e que está deixando de fazer sua 
produção nas nossas feiras porque não tem como passar o produto. E, hoje, 
estou vendo os vereadores, nossos amigos do interior, estão enlouquecidos 
porque a população vai até ele. É o prefeito em que muitas vezes estão um 
pouco distantes. A Governadora é que tem a obrigação de amparar o povo 
de Roraima. Foi uma ação premeditada. A Governadora sabia que isso ia 
acontecer. Eu não vou me alongar muito nesta manhã de hoje, pois nós temos 
inúmeras matérias importantes para votar, mas eu não poderia. O nosso Vice-
prefeito Otacir, que está no nosso plenário também, sabe da dor das pessoas 
que vivem no interior, mas eu não poderia deixar de registrar essa calamidade 
em nosso estado. Do mesmo jeito que nós estamos vendo os nossos irmãos 
venezuelanos não poderem ficar em seu país, nós vamos também depois 
de alguns dias, quando o inverno começar, nós vamos ver a população do 
interior também não poder vir para a cidade porque estão ilhados. E isto só 
está ocorrendo por conta das pontes que estão sendo levadas pela água. Eram 
pontes que já estavam quebradas e a própria população colocou pinguelas 
para que os carros pudessem passar. E agora eles estão vivendo esse drama. 
Concedo um aparte ao Deputado Masamy Eda, que tem andado muito pelo 
interior e eu tenho certeza que o olhar dele não vai ser diferente do meu.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Masamy Eda – Eu quero 
parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento. Eu que faço parte da 
comissão de Viação Transporte e Obras. E a gente sente na pele de todos 
os Deputados aqui desta Casa a reivindicação de vereadores, prefeitos, 
presidentes de Associações em outros municípios. Essa demanda que o estado 
hoje passa e vivencia. Os Deputados da Base, Aurelina Medeiros, já até locou 
alguns recursos para que fosse atendido. Então a dificuldade do morador, do 
colono, em todos os municípios é muito precária. Então na parte escolar, na 
parte de alimentação, que é o escoamento de transporte, onde aqui no estado 
e na capital precisa. Então, eu quero aqui me sensibilizar com o seu discurso 
juntamente com a governadora, a base do governo que possa ser atendido 
essa reivindicação para que possa haver um melhoramento em nosso estado. 
Obrigado, Senhor Deputado.
 O Senhor Deputado George Melo continua. Deputado Masamy 
com a morosidade e com interesse que este governo tem, eu entendo 
que a solução dessas pessoas é começar a abandonar os seus lotes, deixar 
suas criações, seu gado. E, infelizmente, é o que isso pode acontecer com 
a população. E isso me entristece muito porque a gente vê o nosso estado, 
quando a gente consegue sair da questão da aftosa. O estado diz agora nós 
vamos apoiar o produtor, mas o produtor continua abandonado. Então, é uma 
coisa sem a menor programação. A gente não vê interesse da Governadora. 
Eu gostaria que tivesse aqui o líder do governo para discutir esse assunto. Eu 
não acredito que eles achem que não é importante essa discussão porque a 
impressão que eu tenho é que ela está igual ao Paulo César Quartiero, que está 
morando no Pará. E eu acredito que ele não esteja morando em Roraima mais 
porque ela não consegue enxergar, não consegue sentir a dor dessas pessoas. 
Então é uma marca tão forte do Governo do Povo me entristece muito de ver 
a nossa população abandonada. O povo do interior está abandonado e está 
abandonado o povo da cidade, Deputado Jalser. Então é isso que eu quero 
deixar claro e fazer esse registro nesta manhã de hoje.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo mais 
nenhum Deputado que queira usar este expediente, passamos para a Ordem do 

Primeiro-Secretário que proceda à verificação de quórum para deliberação 
das matérias constantes na Ordem do Dia.
 O Senhor Primeiro-Secretário Marcelo Cabral – Senhor 
Presidente, não há quórum para deliberação das matérias.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo quórum 
para deliberação das matérias, transfiro a pauta da Ordem do Dia para a 
próxima Sessão.
 Passaremos, agora,  para o Expediente de Explicações Pessoais.
 Não havendo quem queira utilizar o expediente de Explicações 
Pessoais, e, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a Sessão e 
convoco outra para o dia 10, 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, George Melo, Izaías Maia, 
Jalser Renier, Jânio Xingú, Joaquim Ruiz, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, 
Marcelo Cabral, Masamy Eda, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon 
Filho, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.ATA DA 2598ª 

SESSÃO, EM 10 DE MAIO DE 2017.
53º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS

(Em exercício)
 Às nove horas do dia dez de maio de dois mil e dezessete, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima quingentésima 
nonagésima oitava 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.
 Queremos aproveitar a oportunidade e registrar a presença do 
Vereador Cidalino, do município de Rorainópolis, que está aqui visitando a 
Assembleia Legislativa.
 Solicito o Senhor Segundo-Secretário que proceda à leitura da Ata 
da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Masamy Eda - Lida a Ata.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados 
que queira discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica: os 
Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS:
 Indicação s/nº, de 08/05/17, de autoria do Deputado Masamy Eda, 
solicitando ao Governo do Estado a contratação de agentes da área de saúde, 
principalmente dentistas, para atender a demanda das comunidades indígenas 
do Município de Pacaraima-RR.
 Indicação s/nº, de 09/05/17, de autoria do Deputado Masamy Eda, 
solicitando ao Governo do Estado a contratação de professores para atender as 
comunidades do Jabuti e Tucano, localizadas no Município do Bonfim-RR.
 Indicação s/nº, de 09/05/17, de autoria do Deputado Evangelista 
Siqueira, solicitando ao Governo do Estado a reforma do ginásio poliesportivo 
do Município de Caroebe-RR.
 Indicação s/nº, de 09/05/17, de autoria do Deputado Evangelista 
Siqueira, solicitando ao Governo do Estado a construção de um espaço físico 
para abrigar a Escola Estadual Maria Francisca da Costa Moraes, localizada 
na Vila São Silvestre, Município de Alto Alegre-RR.
 Indicação s/nº, de 09/05/17, de autoria do Deputado Evangelista 
Siqueira, solicitando ao Governo do Estado a recuperação da Vicinal 09, no 
Município de Caroebe-RR.
 Indicação s/nº, de 09/05/17, de autoria do Deputado Zé Galeto, 
solicitando ao Governo do Estado revitalização e reforma da Casa da Cultura 
Madre Leotávia Zoller, localizada na Av. Jaime Brasil, 273 – Centro.
 Indicação s/nº, de 09/05/17, de autoria do Deputado Zé Galeto, 
solicitando ao Governo do Estado manutenção da Vicinal 20, localizada na 
Vila Entre Rios, Município de Caroebe-RR.
 Requerimento s/nº, de 09/05/17, de autoria do Deputado Jânio 
Xingú – Presidente da Comissão Especial Externa criada através da Resolução 
nº 045/15, alterada pela Resolução nº 048/2015, requerendo prorrogação de 
prazo, por igual período, para funcionamento da referia comissão.
  Requerimento s/nº, de 09/05/17, de autoria do Deputado Soldado 
Sampaio, requerendo a realização de audiência pública, no dia 22 de maio do 
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referente às benfeitorias de construção de redes elétricas realizados com 
recursos públicos. Fica autorizado o município a utilizar o saldo dos valores 
básicos de benfeitorias, acumulados até dezembro de 2016, para compensação 
do débito junto à concessionária.
 E, também, após o artigo terceiro com a seguinte redação: Os 
municípios, mediante lei, poderão utilizar as suas redes de distribuição 
de energia elétrica para compensação dos pagamentos do consumo de 
energia elétrica da administração pública municipal, a partir de janeiro de 
2017, mediante encontro da utilização das redes e arrecadação da tarifa da 
iluminação pública, nos termos do artigo segundo dessa lei.
 Eu me recordo que houve um entendimento e essa matéria, 
na verdade, não deveria estar na Ordem do Dia. Tem outras questões para 
serem discutidas com relação a essas transferências da CERR para a união. E 
houve um entendimento para que se discutisse isso antes de votar. Parece que 
houve uma conversa com o Deputado Mecias e com o Deputado Jalser, nesse 
sentido.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus pede Questão de Ordem. 
Exatamente, Senhor Presidente, eu estava tranquilo com relação a isso, 
porque tínhamos conversando com o Presidente Jalser e também com Vossa 
Excelência, de tirar essa matéria da Ordem do Dia, aguardamos uma conversa 
com a diretoria da CERR e até uma própria PEC que tramita nessa Casa, e que 
essa matéria não deveria tramitar na Ordem do Dia nesse momento. Mas se for 
do entendimento de todos e espero que não seja, requeiro a Vossa Excelência, 
que seja retirada da Ordem do Dia para discutirmos em outra hora apropriada.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – O que cabe é um pedido 
de adiamento de votação, já estamos em discussão.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus – Senhor Presidente, eu 
acredito que Vossa Excelência tem o poder discricionário de retirar sem 
pedido de adiamento de discussão.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Se houver um 
entendimento entre lideranças, tudo bem.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus – A liderança do nosso 
bloco entende que Vossa Excelência, pode retirar da Ordem do Dia, sem a 
necessidade de pedido de adiamento de discussão. Até porque se pedimos o 
adiamento de discussão, necessariamente, ela volta para Sessão de amanhã.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Eu posso  
discricionariamente fazer isso, mas só farei se houver um entendimento com 
as lideranças dos blocos. Então, Deputado Jorge Melo, Deputado Mecias.
 Suspendo a Sessão por cinco minutos.
 Reaberta a Sessão.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Informo aos Senhores 
Deputados, em entendimento com as lideranças, vou retirar da Ordem do Dia 
o Projeto de Lei nº 08/17.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 021/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 021/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 021/17.
 Não havendo nenhum Deputado que queira discutir, coloco-a em 
votação. A votação será nominal e eletrônica, votando “sim” os Senhores 
Deputados aprovam o Projeto e votando “não” rejeitam a matéria.
 O Senhor Deputado George Melo pede Justificativa de Voto. Peço 
ao Bloco G14 que votem “Sim”.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito a abertura do 
painel para votação.
 Dou por aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 021/17 com 
14 votos “sim”, nenhum “não” e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura de 
Requerimento nº 29/17, de autoria do Deputado Soldado Sampaio.
  O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Requerimento nº 29/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o 
Requerimento.
 Informo aos Senhores Deputados, que nessa Audiência Pública 
terá a presença de um Deputado Federal, Deputado Gonzaga, eleito pelo 
Estado de Minas Gerais.
 Em votação, a votação será simbólica, os Deputados que 
concordarem permaneçam como estão.
 Dou por aprovado o Requerimento nº 29/17.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura de 
Requerimento de nº 28/17, de autoria do Deputado Jânio Xingú.
  O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Requerimento nº 28/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o 
Requerimento. Não havendo nenhum Deputado que queira discutir, em 

Dia, com discussão e votação em turno único do Veto parcial ao Projeto de Lei 
nº 022/17, que “institui, no calendário oficial de eventos do Estado de Roraima, 
os Jogos Universitários de Roraima – JURR e dá outras providências”, de 
autoria dos Deputados Jalser Renier e George Melo, conforme Mensagem 
Governamental de Veto nº 023/2017; do Veto parcial ao Projeto de Lei nº 
085/17, que “dispõe sobre o desconto do IPVA, para proprietários condutores 
de veículos automotores, e dá outras providências”, de autoria do Deputado 
Marcelo Cabral. conforme Mensagem Governamental de Veto nº 024/2017. 
Discussão e votação em primeiro turno da Proposta de Emenda Constitucional 
nº 001/17, que “altera o art. 27-a na Constituição do Estado de Roraima”, de 
autoria do Poder Executivo; da Proposta de Emenda Constitucional nº 007/16, 
que “acrescenta dispositivos ao art. 4º dos atos 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 008/17, que “dispõe sobre a anistia de dívidas de energia elétrica dos 
municípios do Estado de Roraima, junto à Companhia Energética de Roraima 
– CERR, e dá outras providências”, de autoria dos Deputados Jalser Renier e 
Coronel Chagas; do Projeto de Decreto Legislativo nº 021/17, que “concede 
a Comenda Orgulho de Roraima a José Levy Fidelix da Cruz, Presidente 
Nacional do PRTB, de autoria do Deputado Coronel Chagas.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário proceder à verificação de 
quórum.
 Convido os Senhores Deputados que registraram sua presença e 
se encontram na Casa que retornem ao plenário. Nós faremos recontagem de 
presença. Os Senhores Deputados deverão pôr novamente a sua presença no 
painel.
  Solicito ao Senhor Primeiro Secretário proceder à leitura da 
Mensagem Governamental de veto parcial ao Projeto de Lei nº 022/17, 
conforme Mensagem Governamental de Veto nº 023/2017; do Veto parcial ao 
Projeto de Lei nº 085/17, e do parecer da Comissão de Constituição Justiça e 
Redação Final.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lida  
Mensagem Governamental de Veto nº 023/17; do Veto parcial ao Projeto de 
Lei nº 085/17,
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão a matéria.
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, a liderança 
pede orientação de voto para que vote “não”, pelo povo de Roraima.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – A liderança do G14 pede 
orientação de voto “não”.
 O Senhor Deputado Jalser Renier – Só lembrando aos Senhores 
Deputados que esse projeto é o do esgoto. E esse é o projeto da Universidade 
ou do IPVA, que foi de autoria do Deputado Xingu. É esse projeto?
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Esse Projeto de Lei 
é de autoria do Deputado Marcelo Cabral, que dispõe sobre o desconto de 
IPVA para proprietários, condutores de veículos automotores e dá outras 
providências. Matéria que está trancando a pauta
 Em votação. Em votação. A votação será secreta e eletrônica: 
votando “sim” os Deputados acatam o veto e votando “não” rejeitam-no. 
Solicito a abertura do painel eletrônico.
 Está encerrada a votação. Declaro mantido o veto parcial ao 
Projeto nº 085/17 por 12 votos “não”, 2 votos “sim” e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 08/17 e do parecer das comissões em conjunto.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o Projeto 
de Lei nº 08/17.
 O Senhor Deputado Jalser Renier – Senhor Presidente, eu queria 
chamar a atenção dos Senhores Deputados, porque sobre esse projeto, nós 
tivemos uma surpresa, agora, no projeto anterior. E os projetos que nós vamos 
votar agora é o projeto que extingue as dívidas que a CER havia contraído 
com as prefeituras. Ou seja, as prefeituras estão inadimplentes e a estatal 
foi encerrada. De maneira que se a estatal não mais está em funcionamento 
também não justifica a dívida para com as prefeituras do interior. Então, os 
prefeitos têm que receber esses investimentos de uma empresa que faliu e, 
sim, para investir no próprio município. Então, é um projeto importante e eu 
gostaria de contar com a colaboração, se necessário e se possível, dos nossos 
colegas.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Lembrando aos Senhores 
Deputados que o projeto possui emendas, de autoria do Deputado Mecias de 
Jesus. Então o projeto está sendo votado com emendas, conforme aprovado 
nas comissões em conjunto. Estendendo as anistias das multas das pessoas 
físicas; é uma das emendas que tenha renda inferior a um salário-mínimo 
contraída pelo fornecimento de energia elétrica pela companhia energética até 
o mês de 2016, assinado por diversos Deputados.
 Outra emenda que adita o parágrafo único ao artigo segundo 
na seguinte redação: Considerando a existência de crédito nos municípios, 
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– Senhor Presidente, quero orientar nossa bancada para que o voto seja 
favorável, até porque esse projeto se não me engano é de autoria do nosso 
líder do governo, deputado Brito Bezerra, nosso líder do governo.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Exatamente, então, são 
necessários quinze votos favoráveis.
 Solicito a abertura do painel para votação.
 O Senhor Deputado George Melo pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente é somente para orientar a bancada do G14 a votar “sim” a 
PEC.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, para prestigiar ao líder do governo vamos votar “sim” a 
PEC.
 O Senhor Deputado Jalser Renier pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, o líder do governo tem tanta credibilidade que mesmo 
ausente a maioria do grupo aprova sua PEC.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Está encerrada a votação. 
Declaro aprovada em segundo turno a Proposta de Emenda à Constituição nº 
005/16 com 18 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 07/16, parecer e voto, de autoria de 
vários deputados.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Procede à 
leitura da PEC nº 007/16.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em discussão a 
PEC nº 007/16. Não havendo quem queira discuti-la, em votação. A votação 
será nominal e eletrônica, votando “sim” os senhores deputados aprovam a 
PEC, votando não, rejeitam-na.
 Solicito a abertura do painel para votação.
 O Senhor Deputado George Melo pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, é apenas para orientar a bancada do G14 a votar “sim” a 
PEC.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Dou por aprovada, em 
primeiro turno, a PEC nº 07/16, por 18 votos favoráveis, nenhum contra e 
nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura da 
Mensagem Governamental de Veto nº 030/17, ao Projeto de Lei nº 024/17, 
bem como o Parecer da Comissão.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus pede Questão de Ordem – 
Senhor presidente, o Parecer já é de conhecimento de todos os deputados, 
por isso, solicito a Vossa Excelência que solicite apenas a leitura do voto do 
relator.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Acato a Questão de 
Ordem do senhor Deputado Mecias de Jesus.
 Coloco em discussão a Mensagem Governamental de Veto nº 
030/17, ao Projeto de Lei nº 024/17de autoria dos Deputados Jalser Renier e 
George Melo.
 O Senhor Deputado George Melo – Peço aos colegas que votem 
“não” ao veto, porque entendemos que a população já está pagando esse 
tributo. Então, vamos pagar uma manutenção? Então, peço aos colegas que 
votem “não” ao veto.
 O Senhor Deputado Jalser Renier – Deputado Chagas, é porque 
hoje a população paga muito alto o valor da taxa de esgoto em Roraima. O 
que nós estamos fazendo nesse projeto é diminuindo a taxa de esgoto até que 
se estabilize a condição econômica do País, e aí, posteriormente, o governo 
discuta uma nova tarifa para que a gente possa, até mesmo neste Poder, 
reavaliar a decisão que está sendo construída agora. Mas não pode é essa conta 
cair na casa do cidadão que paga muito caro hoje a água, paga muito caro a luz 
e, infelizmente, nós não conseguimos, através das liminares, reverter a menor 
taxa de energia no Estado e, agora, tivemos a oportunidade de baixar a taxa de 
esgoto que é absurdamente cara aqui para os padrões da nossa cidade. Então, 
vou pedir aos deputados que votem “não” a esse veto, porque entendo que é 
um projeto para a sociedade roraimense.
 O Senhor Deputado Masamy Eda – Quero só parabenizar o 
Presidente Jalser por esse projeto, mas acrescentando, presidente, que esse 
projeto segue, mais ou menos, a linha que é feita no município. Por exemplo, 
na parte onde a coleta de lixo passa nos bairros mais carentes, mais afastados, 
ela passa duas vezes por semana e, em outros bairros, onde o consumo é 
maior, passam-se três vezes por semana. Então, ele vai nessa mesma linha das 
pessoas mais necessitadas e que realmente precisam desse serviço nos seus 
bairros.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Apenas para contribuir, 
esse projeto de lei muito importante para todos os roraimenses, ele foi 
apresentado pelos Deputados Jalser Renier e George Melo, foi aprovado 
nesta Casa. O relator da matéria nas Comissões em conjunto foi o Deputado 
Joaquim Ruiz, foi aprovado no dia 29 de março com o voto unânime dos 
presentes naquela sessão. A governadora vetou a matéria e foi designado 

votação. A votação será simbólica. Os Senhores Deputados que concordarem 
com o Requerimento continuem como estão.
 Dou por aprovado o Requerimento nº 28/17.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Requerimento nº 030/17, de autoria do deputado Soldado Sampaio.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Requerimento nº 030/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Coloco em discussão o 
Requerimento nº 030/17. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. 
A votação será simbólica, os deputados que concordam permaneçam como 
estão. Dou por aprovado o Requerimento nº 030/17.
 O Senhor Deputado Jalser Renier pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, gostaria de registrar a presença do Excelentíssimo Senhor 
Prefeito do Município de Alto Alegre, Pedro Henrique, com muita satisfação 
no plenário desta Casa.
 O Senhor Deputado George Melo pede Questão de Ordem 
– Gostaria de chamar os deputados que estão nos seus gabinetes, Aurelina 
Medeiros, Chico Mozart, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista 
Siqueira, Izaias Maia, Jalser Renier, Joaquim Ruiz, Jorge Everton, Lenir 
Rodrigues, Masamy Eda, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, 
Valdenir Ferreira e Zé Galeto, para estarem presentes no plenário para votação.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à leitura das emendas nº 001 e 002 ao 
artigo 27-A, da Proposta de Emenda à Constituição nº 005/16, de autoria do 
Deputado Soldado Sampaio.
 O Senhor Primeiro – Secretário Naldo da Loteria – Lidas as 
emendas nº 001 e 002, ao artigo 27-A, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 05/16.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito a abertura do 
painel para votação. Votando “sim”, os senhores deputados aprovam as duas 
emendas de autoria do deputado Soldado Sampaio. Votando “não”, rejeitam a 
matéria.
 O Senhor Deputado Jalser Renier pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente a votação será nominal? Só gostaria de recomendar aos 
senhores deputados que prestem atenção a esta matéria porque ela prejudica 
completamente a proposta original. De maneira que estas emendas têm que 
estar prejudicadas para que o projeto tenha validade.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, essas emendas serão votadas em destaque, não é?
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Serão votadas 
nominalmente as emendas do Deputado Soldado Sampaio, as emendas de nº 
001 e 002.
 Solicito a abertura do painel para votação.
 O Senhor Deputado George Melo pede Justificativa de Voto – 
Peço aos colegas que votem “não” às emendas, porque elas prejudicam o 
projeto.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Dou por rejeitadas as 
emendas nº 001 e 002, ao art. 27-A, da PEC 005/16, por 18 votos “não”, 
nenhum voto “sim” e nenhuma abstenção.
 Colocaremos agora em votação o texto da PEC junto com a 
emenda nº 03.
 O Senhor Deputado Jalser Renier pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, esta PEC que iremos votar é a PEC original para manter 
exatamente a proposta como está, uma vez que foram barrados os vetos e 
essa proposta dá direito a centenas de advogados, a centenas de pessoas que 
estão aí nesse estado de crise precisando advogar e, às vezes, são barradas por 
outras pessoas que têm condições infinitamente melhor e em número bem 
pequeno, mas esse número pequeno acaba extraindo as condições desses 
futuros advogados a crescerem profissionalmente nas suas funções. Por esta 
razão é que entendo que essa PEC deve ser aprovada.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus pede Questão de Ordem – 
Só para complementar gostaria de dizer, e a deputada Lenir conhece muito 
bem isso, um assessor da Defensoria Pública que ganha cerca de 4 a 5 mil 
reais por mês é proibido de advogar. Quando, na verdade, um procurador de 
estado, por quem tem muito apreço, por todos eles, inclusive, tenho muitos 
amigos lá, eles advogam, mas eles ganham mais de trinta mil por mês e eles 
podem advogar, ou seja, a Assembleia Legislativa tem que permitir que todos 
aqueles que tenham direito de advogar, possam advogar e aqueles que estão 
proibidos legalmente não podemos permitir. Portanto, recomendamos o voto 
favorável à aprovação da emenda.
 Em votação. A votação será nominal e eletrônica e em segundo 
turno. Em votação o texto original com a emenda nº 003. Votando “sim”, 
os senhores deputados aprovam a PEC nº 005/16, votando “não” rejeitam a 
matéria. Lembrando aos senhores deputados que para aprovar a matéria são 
necessários 15 votos dos deputados desta Casa.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus pede Questão de Ordem 
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depois da Sessão, que nós pudéssemos reunir aqui no plenário mesmo para 
discutir algumas reivindicações dentro da Comissão. Então, desde já deixo 
aqui esse registro para terça-feira todos reunidos.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Deputado Chicão, seja 
bem-vindo mais uma vez a esta casa. A Mesa Diretora, Vossa Excelência, 
informar qual é o bloco que vai compor. Se será na manutenção do bloco 
da base do governo ou se vai integrar o G-14, para efeito de composição das 
Comissões Permanentes.
 O Senhor Deputado Chicão da Silveira – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, me sentiria muito honrado com as palavras 
do Deputado Masamy, meu irmãozão do coração, mas iguais às palavras do 
Joaquim, talvez a partir de manhã devemos estar assumindo uma secretaria de 
governo e estaremos lá a disposição e de portas abertas para todos os colegas 
Deputados.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Vossa Excelência está de 
parabéns, poderia adiantar qual a área que Senhor Estará atuando Deputado?
 O Senhor Deputado Chicão da Silveira – A gente não pode 
exigir muito, mas eu pedi uma área que eu tenha conhecimento. Que será na 
aquicultura e da pesca. É uma grande secretaria que hoje nós movimentamos 
mais de 6 mil associados e eu já faço parte dessa associação. Então, é uma área 
que eu tenho bastante conhecimento, politicamente vai me engrandecer muito 
lá.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Então, é uma secretaria 
extraordinária?
 O Senhor Deputado Chicão da Silveira – Sim. Uma secretaria 
extraordinária.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Ok. Com certeza Vossa 
Excelência tem experiência na área. Grande produtor de peixes em nosso 
Estado.
 A Senhora deputado Lenir Rodrigues – Primeiramente, quero dar 
as boas vindas e parabenizar o deputado Chicão e, em segundo lugar, quero 
agradecer os demais parlamentares pela aprovação do nosso projeto, Masamy 
Eda, Chico Mozart e Lenir Rodrigues pela prorrogação da licença quando o 
recém-nascido é portador de necessidades especiais e dizer que essa proposta 
vai amenizar muito sofrimento e eu estou muito feliz pelo companheirismo 
dos demais colegas.
 Também quero comunicar que houve mudanças e a resolução 
está sendo publicada em relação a CPI do Sistema Prisional que recebemos 
comunicado do bloquinho que o deputado Mecias de Jesus fará parte da CPI 
do Sistema Prisional substituindo o Deputado Flamarion, e quero dar as boas 
vindas ao deputado Mecias à Comissão e comunicar aos membros dessa CPI 
que hoje não haverá oitiva, porque a pessoa que seria intimada, está de férias 
e nós não conseguimos localizá-lo como cidadão comum e de igual forma 
me antecipar e dizer que a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima 
por meio da presidência da CPI do Sistema Prisional convidou o mecanismo 
nacional de tortura para apresentação do relatório de vistoria em todas as 
unidades do sistema prisional do Estado. Esse relatório já foi apresentado no 
Ministério da Justiça e no CNJ semana passada. Então, mas do que justo que 
nós da sociedade roraimense tenhamos conhecimento sobre o conteúdo desse 
relatório e as recomendações aos órgãos envolvidos aqui no nosso Estado.
 Então, nós teremos essa audiência aqui com a apresentação 
desse relatório dos mecanismos nacional de tortura no dia 16 de maio às 
19h30min aqui neste plenário. Todos os Deputados estão convidados a 
participarem porque teremos autoridades de Brasília aqui presentes e teremos 
alguns observadores. Todos os órgãos aqui do Estado serão convidados a 
participarem, principalmente aqueles que receberam recomendação nesse 
relatório que já foi apresentado no Ministério da Justiça e no CNJ em Brasília.
 Então, eu estou estendendo esse convite que a presidência da 
Assembleia Legislativa já formulou no Ministério da Justiça, já está confirmada 
essa audiência e a sociedade roraimense está convidada a participar e saber 
quais as recomendações do mecanismo nacional de tortura faz a alguns órgãos 
de Roraima para que nós tenhamos uma segurança pública melhor no nosso 
Estado e dizer que o cumprimento dessas recomendações evitará que o Brasil 
passa por um constrangimento perante a organização dos Estados Americanos 
em relação a direitos humanos.
 Então, estão todos alertados, convidados a estarem presentes aqui 
nessa audiência pública no dia 16 de maio, às 19h30 com essa comitiva que 
estará no Estado vindo de Brasília a convite da Assembleia Legislativa, e 
da CPI do Sistema Prisional. Obrigada Presidente, era isso que eu tinha a 
comunicar.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo mais 
nada a tratar, dou por encerrada a presente Sessão, convidando os Senhores 
Deputados para a próxima Sessão, dia 11 à hora regimental.
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: Aurelina 
Medeiros, Chicão da Silveira, Chico Mozart, Coronel Chagas, Dhiego 
Coelho, Evangelista Siqueira, George Melo, Izaías Maia, Jalser Renier, Jânio 

como relator do Veto o Deputado Jorge Everton, que opinou pela rejeição 
total do veto no âmbito da CCJ. E, hoje, estamos aqui para deliberar sobre esse 
veto.
 Não havendo mais nenhum deputado que deseje discutir a matéria, 
coloco-a em votação.
 Lembrando aos senhores deputados que para derrubar o veto são 
necessários 13 votos “não”. Os senhores deputados votando “sim” aprovam o 
veto e votando “não”, rejeitam-no.
 Solicito a abertura do painel para a votação.
 O senhor Deputado George Melo pede Justificativa de Voto - 
Oriento a bancada do G14 a votarem “não” ao veto.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Dou por rejeitado o veto 
total governamental ao Projeto de Lei nº 024/17, por 16 votos contrários, 03 
votos favoráveis e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 01/17, bem como do parecer da 
Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lida a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 01/17, e o Parecer da Comissão.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão, a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 01/17.
 Queremos registar a presença do ex-vice Prefeito e Vereador pelo 
Município do Cantá, Chiquinho, prestigiando a Sessão Plenária nesta Casa.
 Lembrando aos senhores deputados que por se tratar de 
Proposta de Emenda à Constituição, são necessários votos favoráveis de 15 
membros deste parlamento para sua aprovação. Essa proposta é de autoria 
governamental.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus – Senhor Presidente, gostaria 
de pedir aos colegas desta Casa que votarem favorável a essa proposta por se 
tratar de uma questão de justiça para com as pessoas que serão beneficiadas 
com esse projeto. Então, a proposta da governadora veio em boa hora, em 
um bom momento e acredito que seria um grande gesto desta Casa votarmos 
favorável a essa emenda.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Em votação, a matéria. 
A votação será nominal/eletrônica. Votando “sim”, o senhores deputados 
aprovam a matéria e votando “não”, rejeitam-na.
 Solicito a abertura do painel eletrônico para a votação.
 O Senhor Deputado George Melo pede Justificativa de Voto - 
Peço aos nobres pares que votem “Sim”.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Dou por aprovado, em 
primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 01/17, por 16 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção.
 Não havendo mais matéria para a Ordem do Dia, passamos para o 
Expediente de Explicações Pessoais.
 O Senhor deputado Jorge Everton – Gostaria de convidar 
todos os colegas parlamentares, servidores da Casa, cargos comissionados e 
concursados da Casa, para se fazerem presentes amanhã, às 14h30, dia 11, e 
na sexta-feira, dia 12, para que possamos fazer o Seminário sobre a Reforma 
da Previdência, porque após a aprovação no Congresso Nacional, esta Casa 
terá seis meses para aprovar as regras da previdência para o estado. Caso 
contrário, teremos que seguir as regras gerais que, a meu ver, não beneficia 
os servidores estaduais. Então, é importante pra todos os servidores, inclusive 
para a Polícia Militar, para a polícia civil, para os agentes penitenciários, para 
os professores, pessoal da educação. Então, é essencial a participação de todos 
os servidores e dos colegas desta Casa. Obrigado.
 O Senhor Deputado Chico Mozart – Gostaria de registrar no 
plenário a presença da Delegada de Polícia Luciana, uma pessoa que foi 
essencial na aprovação desse projeto. Conversou com vários Deputados, 
inclusive comigo, sobre o projeto que beneficia pais que adotam crianças com 
necessidades especiais. Queria parabenizar a todos os deputados que ajudaram 
a aprovar esse projeto, pois é uma vitória de todos. Obrigado.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Quero também aproveitar 
as Explicações Pessoais para informar que a Prefeitura do Município do 
Bonfim está antecipando a primeira parcela do 13º dos servidores municipais 
do Bonfim. É uma notícia boa, importante, principalmente porque no 
momento de dificuldade por que passa nosso País, os governos estaduais, 
municipais, a boa gestão do prefeito Jonas possibilitou fazer essa antecipação 
em homenagem, principalmente ao dia das mães para que os servidores 
municipais possam com os recursos em mãos fazerem uma bonita homenagem 
às suas mães.
 O Senhor Deputado Masamy Eda – Só para dar boas vindas ao 
retorno nesta Casa, o Deputado Chicão da Silveira, espero que faça parte da 
Comissão de Viação, Transporte e Obras, onde o Deputado Flamarion fazia 
juntamente comigo e os demais Deputados. Quero deixar o registro para na 
próxima semana a Comissão de Cultura, os Deputados Chico Mozart, Angela 
Portella, Naldo da Loteria e Valdenir Ferreira, que na próxima terça-feira 
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Eu não preciso pegar a chefe de gabinete, porque eu comuniquei. Deve ter 
um Deputado que estava aqui presente quando eu comuniquei, aqui, na outra 
Sessão, o fato. E na outra sessão, que eu estou com falta, eu estava numa 
audiência com o Deputado Brito, no Ministério Público, com a Promotora 
Érica, que é da área da educação. Então, eu estou comunicando para que seja 
feita a correção.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Masamy Eda – Deputado 
Joaquim, eu vou falar mais uma vez. A corregedoria pede informação ao 
apoio legislativo, que encaminha as informações. Então, o que eu tenho, hoje, 
justamente, são esses dados. Eu pedi hoje pela manhã à Superintendência que 
vá aos gabinetes juntamente aos Deputados para que tomem ciência. Isso 
é para evitar também, Deputado, que alguns Deputados cheguem aqui de 
manhã, registrem a presença e depois vão embora, mesmo tendo matéria para 
ser votada. E isso é gravado e filmado. Eu tenho certeza que Vossa Excelência 
não terá transparência melhor.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz continua - Um outro ponto, 
Deputados Aurelina e Gabriel, é que o Governo do Estado lançou um programa 
habitacional, o “bem morar do servidor público”. Eu tive a oportunidade de 
ler o programa, e esse programa vai beneficiar a construção de apartamentos, 
no português mais simples, apartamentos. No momento em que vive o País, 
uma crise econômica, no momento em que Roraima faz parte desse processo 
do Brasil, de vivenciar essa crise, eu quero fazer um apelo aos dois colegas 
Deputados, dois grandes parlamentares ligados a base do Governo, que amplie 
esse projeto, Deputada Aurelina, para beneficiar os servidores públicos, não 
só do Governo do Estado, mas beneficiar os servidores públicos do Poder 
Legislativo, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Tribunal de 
Justiça, beneficiar todos os servidores públicos estaduais, e que no lugar 
de construir apartamentos, o governo faz todos os meses subvenção para 
transferir recursos para pagar a folha da CODESAIMA. Se no lugar de fazer 
uma subvenção, e aí é um jogo contábil legal, o governo poderia fazer um 
acordo com a CODESAIMA e adquirir aquele terreno onde há a invasão, pois 
já tem uma determinação da justiça para que a CODESAIMA retome aquela 
área. Ali dá para se construir um conjunto habitacional, como a prefeitura 
vem fazendo, de casas. Porque, Deputada Aurelina, ao invés de construirmos 
“apertamentos”, devemos construir casas, porque quando se constrói uma casa 
a família tem a oportunidade de ampliá-la com a chegada dos filhos, pode fazer 
o muro da casa e isso faz com que a roda da economia gire, movimentando as 
empresas de materiais de construção, as olarias, os pedreiros, os carpinteiros, 
pessoal da eletricidade, da hidráulica e etc., diferentemente do apartamento. 
Quando você constrói um conjunto gera mais linha de ônibus, mais emprego 
para motorista, aumenta o taxi lotação, enfim, é uma forma de beneficiar 
e melhorar a economia do nosso estado. Não estou aqui fazendo nenhuma 
crítica, estou fazendo uma sugestão, porque quando você constrói prédios de 
apartamentos, você não constrói um supermercado ou uma farmácia por perto. 
Mas se você constrói mil casas, aí surge a padaria, o supermercado que vai 
gerar emprego para aquelas próprias pessoas que moram ali. Se nós partirmos 
para conjuntos habitacionais de casas criaremos uma cadeia de oportunidades. 
O teto que foi estipulado pela Caixa Econômica, Deputada Aurelina, que é de 
R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) praticamente abrange a grande maioria 
dos servidores. Quantos servidores aqui da nossa casa não tem casa própria? 
Na época em que fui presidente da CODESAIMA, a Caixa Econômica cobrou 
uma pesquisa sobre o perfil da habitação em Boa Vista. Se não me falha a 
memória, segundo a pesquisa 71% da população prefere morar em casas. É o 
perfil predominante ainda na nossa Boa Vista.
 Aparte concedido à Deputada Aurelina Medeiros – Obrigada, 
Deputado. Na verdade, é só para agregar algumas informações. Estive ontem 
no lançamento do programa com a governadora, o superintendente do Banco 
do BRASIL e da Caixa Econômica Federal. No projeto foram apresentadas 
maquetes e mais ou menos uma visão panorâmica do projeto. Esse projeto 
prevê um mínimo de cinco mil habitações, não sei se pode ser mais, e vão 
atender a três tipos de rendas diferentes. Ele atenderá pessoas com renda de 
R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), até um teto que não me lembro muito 
bem. Mas acredito que seja entre 2.000 (dois mil) e 3.000 (três mil) reais. Outro 
tipo de moradia para quem tem renda de 4.000 (quatro mil) a 4.500 (quatro 
mil e quinhentos) reais e outro tipo de apartamento para quem tem renda até 
9.000. Então, são projetos financiados pela Caixa Econômica Federal e pelo 
Banco do Brasil, e vai caber ao governo a doação do terreno, para baixar o 
custo. Serão construídas três etapas: uma no Pricumã, outra no Centenário, 
ou cinturão, e a outra no Caranã, em áreas bastante amplas. O governo vai, 
em forma de ajuda, assumir o pagamento do BDI que as empresas cobram 
para a construção e vai doar o terreno para baratear o custo das moradias. Eu 
entendo que a nossa cidade tem terras, é ampla, mas está chegando o momento 
que vai ficar difícil para você conseguir grandes áreas. A nossa tendência será 
apartamentos, a gente não aceita muito isso porque queremos, gostamos, mas 
é um projeto interessante.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Por favor, retornem o 

Xingú, Joaquim Ruiz, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Masamy Eda, Mecias 
de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

ATA DA 2599ª SESSÃO, EM 11 DE MAIO DE 2017.
53º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS

(Em exercício)
 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.
 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, que proceda à leitura da 
Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Masamy Eda - Lida a Ata.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados 
que queira discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica: os 
Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria– Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS:
  Indicação s/nº, de 10/05/17, de autoria do Deputado Zé Galeto, 
encaminhando ao Governo do Estado, solicitação para 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 na 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 na 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 no 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 pasta da Secretaria 
de Relações Internacionais.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para o 
Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, só há um orador inscrito para o Grande Expediente.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Senhor Presidente, Senhoras 
e Senhores Deputados, senhoras e senhores presentes no nosso auditório nessa 
manhã. Primeiro Senhor Presidente, eu quero que o Corregedor resolva o 
problema, já levei duas faltas, e eu justifiquei aqui e consta em Ata as minhas 
justificativas, e recebi um ofício dizendo que eu tenho duas faltas nesse 
período. Uma, eu estava em audiência pública, no Ministério Público, e a 
outra, eu tive problema de saúde, só voltei ao meio dia, e foi comunicado aqui 
no plenário.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Masamy Eda – Deputado 
Joaquim, eu já falei com alguns colegas Deputados. A corregedoria, ela 
obtém informações na Casa do apoio legislativo. Essas informações que 
chegam ao meu gabinete são para regularizar qualquer Deputado, que por um 
momento de viagem, que está fora do estado ou em outro município, justifique 
suas faltas.
 Então, a Corregedoria faz o seu papel na Casa, com a documentação 
que recebe do legislativo, que encaminha informando quem está de resolução 
e quem faltou.
 Eu pedi, agora de manhã, ao Superintendente Júnior que chame 
todos os Deputados e chefes de gabinete para que informe direitinho, para que 
eu possa tomar outras medidas.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz continua - A Corregedoria 
vem do latim, corrigir. Vossa Excelência é o Corregedor, tem que corrigir. 
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 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Senhor Presidente, quero 
parabenizar o Deputado Joaquim pelo seu pronunciamento, pela ideia de que 
o Governo do Estado amplie o programa de cadastramento para as pessoas 
que sejam contempladas para a moradia ser de todos os Poderes. O Deputado 
Joaquim está de parabéns. Vamos levar essa ideia à Governadora do estado para 
que ela possa tomar uma decisão. E, também, sobre os condomínios, que é de 
grande valia sua ideia. Nós vamos, também, levar para a Governadora a ideia 
de os condomínios se transformarem em conjuntos. E parabenizar, também, 
os funcionários do ITERAIMA pela aquisição dos títulos definitivos que vão 
ser distribuídos no estado. Vão ser no Bonfim, São Luiz, Baliza. Em todos os 
municípios, graças a Deus, os títulos definitivos estão sendo confeccionados 
e entregue às pessoas que lá residem. Isso vai ser bom para o estado porque 
vão ter garantia jurídica nos seus documentos, para que eles possam investir 
nas terras que o estado cria. O nosso estado, como Vossa Excelência sabe, o 
seu irmão é prefeito do município, que a agricultura é a única saída para que o 
estado de Roraima possa alavancar o seu desenvolvimento. Muito obrigado e 
um bom dia a todos.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo mais nada a 
tratar, agradecemos a presença de todos e dou por encerrada a Sessão, convoco 
outra para o dia 16, à hora regimental.
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: Angela 
A. Portella, Aurelina Medeiros, Chicão da Silveira, Chico Mozart, Coronel 
Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, George Melo, Izaías Maia, 
Jalser Renier, Jânio Xingu, Joaquim Ruiz, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, 
Masamy Eda, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Valdenir 
Ferreira e Zé Galeto.

ATA DA 2604ª SESSÃO, EM 24 DE MAIO DE 2017.
53º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS

(Em exercício)
 Às nove horas do dia vinte e quatro de maio de dois mil e dezessete, 
no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima sexcentésima 
quarta Sessão Ordinária do quinquagésimo terceiro período Legislativo da 
sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro 
aberta a presente Sessão.
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário que proceda à leitura da 
Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Marcelo Cabral - Lida a Ata.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados 
que queira discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica: os 
Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Expediente.
 O Senhor Segundo-Secretário Chicão da Silveira – Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS:
 Indicação s/nº de 19/05/17, da Deputada Lenir Rodrigues ao 
Governo do Estado, para reforma da Escola Estadual Indígena índio Macuxi, 
localizada na Comunidade Napoleão, município de Normandia.
 Indicação s/nº de 22/05/17, do Deputado Zé Galeto ao Governo do 
Estado, para recuperação das Vicinais 01 e 04, localizadas na Região do PA 
Nova Amazônia, Truarú, município de Boa Vista-RR.
 Indicação s/nº de 23/05/17, do Deputado Odilon Filho ao Governo 
do Estado, para reforma do Campus da Universidade Estadual de Roraima – 
UERR na sede do município de Caracaraí-RR.
 Indicação s/nº, de 23/05/17, do Deputado Izaías Maia ao Governo 
do Estado, para recuperação da vicinal Trairí, localizada no município de 
Rorainópolis-RR.
 Indicação s/nº, de 23/05/17, do Deputado Izaías Maia ao Governo 
do Estado, para recuperação da vicinal Cercadinho, localizada no município 
de Bonfim-RR.
 Indicação s/nº, de 23/05/17, do Deputado Izaías Maia ao Governo 
do Estado, para reativação do Posto Policial no bairro Cidade Satélite, 
especificamente, no Conjunto Vila Jardim.
 DIVERSOS:
 Ofício nº 2062, de 26/04/17, da Assembleia Legislativa do Mato 
Grosso, encaminhando cópia de minuta do Projeto de Lei de autoria do 
Deputado Oscar Bezerra, referente à terapia complementar em procedimentos 
médicos e odontológicos.
 Ofício nº 085, de 18/05/17, do Conselho Estadual dos Direitos 

som para a Deputada terminar o aparte. Estão sendo cumpridos, Deputada 
Aurelina, os dois minutos de aparte que é regimental.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Eu pensei que o tempo 
do Deputado fosse dele e utilizasse da forma que quisesse.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – O tempo é do deputado, 
só para esclarecer, não são mudanças regimentais. O Regimento estabelece 
que o tempo é do orador, porém, quando ele conceder o aparte, ele não poderá 
ultrapassar dois minutos, conforme o artigo 222 do Regimento Interno. Não 
é o caso agora em que o Deputado Joaquim tem uma hora a mais. Existem 
momentos em que existem 5, 6, 7 oradores, e o tempo é de dez minutos por 
orador, se alguém pede um aparte, o orador tem 10 minutos e usam 8 de 
aparte, houve reclamações e assim está sendo feito.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Eu espero que se 
cumpra, fui a primeira a inaugurar.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não, foi o Deputado 
Marcelo Cabral.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Eu achei que as 
informações eram importantes. Muito obrigada pelo tempo.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz continua – Aproveitando que 
a Senhora está a par do programa, faço um apelo para que a senhora nos ajude 
junto ao governo, para que consiga colocar os servidores do Poder Legislativo. 
É um programa bastante interessante. É um programa do Governo Federal, é o 
PAR - programa bastante interessante com rendas exatamente diferenciadas e 
que possa beneficiar não só os servidores do estado, mas, também, dos outros 
Poderes, até porque isso implica no aquecimento da economia. Quando eu 
citei o problema do terreno, estou citando uma área que equivale acima de 
10 hectares, que dá para construir num terreno de 12 por 30, que é o padrão 
mínimo do plano diretor da nossa capital. Se fizermos um cálculo dá para 
construir mais de 800 residências, incluindo a área que abrange escolas, e fazer 
um conjunto habitacional com casas, você aquece muito mais a economia do 
que fazer prédios. Faço esse apelo à Deputada Aurelina, ao Deputado Gabriel, 
que não está presente, à Deputada Ângela, Deputado Sampaio, que é líder 
do bloco, um dos blocos mais fortes do Poder Legislativo junto ao Governo 
do Estado. Quero fazer esse apelo para que a gente possa interceder junto 
ao Governo do Estado para beneficiar os servidores da Assembleia, porque 
nós temos vários servidores sem casa própria. Eu me recordo que quando 
nós fomos construir os apartamentos, ele abriu a oportunidade naquela 
época, e eu fiz uma reunião aqui. Eu não sei se tem algum servidor que esteja 
lembrado, que eu abri esse debate para que a gente pudesse beneficiar os 
servidores do Poder Legislativo. Alguns servidores tiveram esse direito de 
ter um apartamento naquele projeto no governo passado. E agora, abre-se 
essa janela para beneficiar os servidores do Governo do Estado. Eu faço esse 
apelo, que outros servidores são iguais e que abra essa janela para beneficiar 
os servidores do nosso Poder Legislativo. Era essa a mensagem que queria 
deixar e esse apelo à base do Governo, ao novo presidente do PT, o Deputado 
Evangelista, que é um membro ativo do Governo aqui no Poder Legislativo, 
que leve essa mensagem. Vossa Excelência, que é tão ligado aos movimentos 
sociais, aos servidores, sendo um servidor público, que leve essa mensagem 
para que a gente possa atender os nossos servidores no projeto do Governo do 
Estado.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Passaremos agora para 
a Ordem do Dia, com discussão e votação, em segundo turno, das seguintes 
proposições: Proposta de Emenda Constitucional nº 001/17, que “altera o art. 
27-A na Constituição do Estado de Roraima”, de autoria do Poder Executivo; 
da Proposta de Emenda Constitucional nº 007/16, que “acrescenta dispositivos 
ao art. 4º dos atos 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.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que faça a verificação de 
quórum para deliberação de Proposta de Emenda à Constituição.
 O Senhor Segundo-Secretário Marcelo Cabral – Senhor 
Presidente, não há quórum para deliberação dessa matéria, são necessários 
dois quintos.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Convido os Deputados 
que estão na Casa, e registraram presença em plenário, para que retornem ao 
plenário, para que possamos avançar nas matérias que constam na Ordem do 
Dia. Não havendo quórum regimental para votação das matérias, transfiro a 
pauta da Ordem do Dia para a próxima Sessão.
 Passaremos para o Expediente de Explicações Pessoais.
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Senhor Presidente, eu 
gostaria de convidar, mais uma vez, todos os Deputados para que hoje, 
a partir das 14h e 30min, iremos iniciar o Seminário sobre a Reforma da 
Previdência. Um seminário muito importante para a garantia dos direitos dos 
nossos servidores, para, hoje e amanhã, debatermos esse tema, que é muito 
importante para a classe trabalhadora de nosso estado, que será realizado nesta 
Casa, nos dias11 e 12 do corrente.
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alguns centavos com as etnias. O dinheiro foi tudo para as ONG’s e hoje eles 
proibidos. Já foi com a FUNAI e a FUNAI já está fazendo uma reunião com 
eles para fazerem uma assembleia geral, e pedirem que esse documento deixe 
de ter validade. Está no Ministério da Justiça que eles não podem ter energia 
porque eles assinaram um documento há vinte e poucos anos de que indígenas 
não precisavam de energia.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Deputado 
Gabriel, na semana passada, nesta Tribuna, eu fiz uma denúncia sobre a 
situação dos índios yanomami e dos índios do Catrimani. Os índios yanomami, 
eles descem por Campos Novos, como disse o Deputado que me antecedeu. 
Andam até chegar em Campos Novos, mais ou menos 89 quilômetros por 
mata. Em Campos Novos, eles descem pelo Apiaú e vêm embora aqui para 
Boa Vista. O que me espanta nisso tudo é que o Ministério público Federal 
não toma uma posição em relação a essa ONG. Essa ONG é o Instituto 
Socioambiental, com sede em São Paulo. Um dos fundadores é o Fábio 
Feltmam e, se não me falha a memória, ele deve ser secretário de governo 
do Alkmim, mas já foi deputado federal, defensor árduo do meio ambiente. 
Então, essa ONG é, também, uma das organizações não governamentais 
contra qualquer tipo de construção de hidrelétrica no estado de Roraima, 
principalmente no Bem-Querer. Eles chegaram a fazer um movimento aqui 
em frente à Assembleia que não deu mais do que 100 pessoas. Aqui tem um 
representante do Instituto Socioambiental que espalhou em Iracema e Mucajaí 
que se fizessem a hidrelétrica ali, alagaria as cidades e isso deixou as pessoas 
apreensivas. Eu pedi que essa ONG mostrasse aí na tribuna e provasse se eles 
tinham algum estudo de engenharia para mostrar à população do nosso estado. 
Eles não têm nenhum estudo científico, mas provocam o terror implantando a 
mentira. Tivemos todos os estudos, Vossa Excelência vai se lembrar, estivemos 
em Manaus na reunião da UNALE e um técnico da CPMR e um engenheiro 
apresentaram no telão os estudos de viabilidade de hidrovias e hidrelétricas na 
nossa região, inclusive a hidrelétrica de Bem-Querer facilitaria o transporte 
até Caracaraí. Vossa Excelência esteve na reunião lá em Manaus quando foi 
apresentado todo o projeto e o modelo de desenvolvimento hídrico do nosso 
estado. Então, era essa a colaboração que eu gostaria de deixar para o seu 
discurso.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço continua – Obrigado, 
Deputado Joaquim. É verdade, Deputado, tem um exemplo muito claro na 
nossa região, que é a 319. A BR-319 é impedida, Deputado Mozart, acho 
que vossa Excelência ainda não era nem nascido, quando ela foi construída, 
já deu trafegabilidade mais de 10 anos para Roraima e para o Amazonas. 
Mais 4 milhões de pessoas usufruem dessa estrada, porque traz o benefício 
de transporte mais rápido. Passou 20 anos a estrada funcionando e hoje não 
pode mais não. Hoje tem 400 quilômetros da 319 dos 790 quilômetros que 
não funcionam por causa de ONGs que estão implantadas lá dizendo que vai 
matar cobra, que vai matar jacaré. Se nunca matou, como que agora vai matar? 
Isso é uma perversidade grande que o Governo Federal não tem pulso para 
combater. Outros dos maiores crimes, como disse o Deputado Joaquim, que 
frisou muito bem, na semana passada, da BR-174. O Linhão Tucuruí era para 
estar aqui. São quinhentas e poucas mil pessoas que estão sofrendo o desgaste 
grande, até se houve um problema de saúde por perto, não pode passar, porque 
é impedido. No país, só existe esse impedimento de não poder transitar. Só em 
Roraima que existe, por fraqueza do Governo Federal, do Governo do Estado. 
Tem que ter um pulso forte e lutar para que possamos sair desse embate, desse 
entrave de atraso de desenvolvimento. Aquela corrente é um estupro ao estado 
de Roraima.
 Por isso, Deputado, estamos aqui pedindo um apoio de Vossa 
Excelência, para refletir e combater junto ao Ministério Público, fazer uma 
manifestação. Na audiência passada, veio um Juiz do Ministério Público 
Federal dizendo que tem políticos que não gostam de indígena. A gente 
gosta. A gente não gosta é quando o Governo toma dois milhões de hectares 
e abandona os índios, como foi na Raposa/Serra do Sol. Lá, os índios 
estão passando fome, passando necessidade, porque eles não sobrevivem 
do primitivo não, eles têm que estar mecanizado, eles estão antenados 
com o mundo. Eles não trabalham mais com machado, terçado, como era 
antigamente. Por isso, quero pedir o apoio de Vossa Excelência, Deputado 
Joaquim, para fazermos uma manifestação. Mandar um documento, por meio 
da Assembleia Legislativa, para que o Ministério Público se posicione. Deus 
o livre não terá nenhum acidente com mais gravidade com esses índios que 
vem do Catrimani. Essa ONG foi criada dentro da FUNAI com a desculpa de 
reestruturação para cuidar de índios isolados. Onde que temos índios isolados 
aqui? Nós temos é ONGs atrapalhando o desenvolvimento do estado. Isso 
nós temos. E elas mandam muito mais do que a FUNAI. Era esse pedido que 
queria fazer a Vossa Excelência, era essa reflexão, para gente se policiar e 
fazer um entendimento para chegar ao conhecimento do Ministério Público 
Federal e ele obrigue a Funai tomar conta do dever que nunca deveria abrir 
mão, cuidar dos índios da Região do Catrimane, que são os mesmos índios 
que convivem com os brancos aqui na cidade, que estão passando fome e 

da Pessoa com Deficiência – COEDE, solicitando realização de audiência 
pública no dia 28 de junho, às 15h, para tratar sobre as questões do atendimento 
educacional especializado ofertado na rede regular estadual de ensino, voltado 
para a pessoa com Deficiência.
 Ofício Circular nº 05, de 22/05/17, da Secretaria Estadual de 
Saúde – SESAU, encaminhando cópia do Ofício nº 033/2017-Departamento 
de Administração/Passos Ravedutti, contendo cópia do cardápio para 
funcionários, acompanhantes e pacientes no período de 19 a 31 de maio do 
corrente ano, para conhecimento.
 Era 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 Segundo-Secretário Chicão da Silveira – Procede à 
chamada.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Senhor Presidente, demais 
colegas presentes, servidores, imprensa e amigos presentes nas galerias. Senhor 
Presidente, gostaria de fazer referência ao programa do nobre companheiro 
Mário César, que, durante toda a semana exibiu um documentário sobre os 
índios aqui da região do Catrimani. Esses indígenas estão desprotegidos e 
o pior é que a FUNAI não tem o domínio para resolver qualquer problema 
deles. Eles são coordenados por uma ONG chamada ISA, ONG fortíssima no 
Brasil. Essa ONG proibiu que a FUNAI tivesse acesso para resolver qualquer 
problema deles e, assim sendo, os índios ficam às margens da BR-174 e 
da BR que vai para o Apiaú. Segundo informações, alguns deles já foram 
atropelados e já houve até mortes. Estou falando isso para que possamos fazer 
um documento, acionar o Ministério Público para que obrigue essa ONG a 
dar assistência a essas pessoas. Há menos de dois anos, foi desapropriada uma 
fazenda na região do Catrimani, que era do Paludo. Nessa fazenda, criava-
se mais de 2.500 cabeças de gado e hoje está abandonada, sem nenhum 
cuidado, e o crime é tão grande com essas pessoas... Eu fui me informar e 
soube que essa ONG determinou que a FUNAI não tivesse acesso aos índios, 
não deixasse a estrada ficar trafegável para eles ficarem totalmente isolados. 
Esses índios não são mais isolados, eles já recebem bolsa família, eles vêm 
receber aqui em Boa Vista, por isso que dá essa quantidade de acidentes com 
eles, esses problemas sociais. Eles vêm se alojar aqui na feira, atrás da Polícia 
Federal, é um problema desumano. Eu não sei para que tanta terra para pouco 
índio, a reserva Yanomami tem mais de 9 milhões de hectares. Índio não come 
terra, eles têm que ter assistência, eles não são mais selvagens, isolados. Já 
que a FUNAI demarcou as terras, coloque técnicos lá e coloquem eles para 
produzirem e não virem causar problemas sociais e, depois, as ONGs a nível 
mundial vir fazer terrorismo, sensacionalismo para querer mandar na nossa 
região. Eu acho que temos de tomar um posicionamento, acionar o Ministério 
Público Federal para que obrigue a FUNAI a resolver esse problema, que é 
social para o nosso estado.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado George Melo – Eu quero 
lhe parabenizar e dizer que Vossa Excelência está coberto de razão. Por 
várias vezes, andando em Mucajaí, vejo, na estrada e até dentro da cidade, 
eles alcoolizados, muitas vezes com crianças de menos de um ano, dois anos. 
A gente vê que vem dinheiro do mundo inteiro para essas ONG’s mas eu 
entendo que esse dinheiro tem outro fim porque eu não posso acreditar que 
esses índios, que são tão poucos, poderiam ser atendidos e a gente ver eles 
em condições de miséria extrema. Vossa Excelência está coberto de razão, 
eles não estão conseguindo ficar onde eles deveriam ficar, porque não tem 
comida e, aí, hoje a periferia da nossa cidade está até o talo de índio. Como 
Vossa Excelência está falando, índio que fala com dificuldades, como também 
o caboclo, que é o índio civilizado, porque eles não querem ficar no lugar onde 
eles estão porque não têm apoio de nada. A FUNAI, as ONG’s só aparecem 
quando é para tomar uma terra, demarcação, quando é para fazer alguma ação 
criminosa contra esse país. Agora mesmo estamos vivendo isso para trazer o 
Linhão de Tucuruí para cá, os índios bateram o pé e não vão deixar passar o 
linhão, o que é um absurdo.
 Então, a sua fala hoje é uma fala extremamente importante e quero 
dizer que o senhor está de parabéns por, nesta manhã, abordar um assunto tão 
importante. Ali ao lado da feira está um absurdo, dá pena daquele ser humano 
que está ali.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço continua – Deputado 
George, só para o senhor ter conhecimento. No tempo da campanha em 2014, 
tivemos a oportunidade de ter um depoimento dos indígenas em Sorocaima, 
quando eles falam com o Neudo Campos, candidato ao governo: se o senhor 
ganhar as eleições, puxe energia para cá, são só 8 quilômetros. E o Neudo disse 
“tá, ok”. Quando passarem as eleições, nós vamos verificar. Eles são proibidos 
de ter energia porque o Porfilio, que já foi para o céu, não sei para onde ele 
foi de tanta maldade que fez para Roraima, induziu os índios assinarem um 
documento de que indígena não precisa de energia, para eles receberem o 
dinheiro da ELETRONORTE só porque a energia passava por lá. Ainda ficou 
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 O Senhor Deputado George Melo continua– Deputado, meu 
amigo, meu irmão, isso não é cachorro morto não, isso é cachorro sepultado 
faz muito é tempo. Esse governo tá sepultado faz tempo. Deixa eu lhe dizer 
uma coisa, as pessoas costumam falar para a gente nessas vicinais “eu não 
preciso de cortar cabelo não, eu quero é tirar a minha produção de dentro da 
minha vicinal, eu quero é poder ter o meu dinheiro”. Essa caravana é só para 
cortar cabelo e fazer casamento. Pelo amor de Deus, eu quero de verdade é 
que tenha vicinal, ponte, para que eu possa trabalhar. Então, esse governo 
tem que entender que, antes, eles tinham vicinais, mas eles chegaram e, como 
eu disse, não é governo dos sonhos que eles prometeram. Entregaram um 
governo de 171, é muito fácil encontrar buracos nas vicinais. Eles disseram 
“quando chegar a minha vez, vocês vão ver como é que eu faço”. Foi dito 
isso para a população e a população acreditou. Hoje, Deputado Joaquim é 
amigo do prefeito Jairo, dá pena de entrar nas vicinais de Iracema, mas não 
só Iracema não, deputado, qualquer vicinal desse estado. Eu estou com pena 
daquela gente, porque eles não têm como tirar a sua produção, nós vamos 
comprar produtos de outros estados e nós não vamos circular dinheiro no 
nosso estado. Nós vamos deixar a nossa população na miséria, o produtor vai 
ficar na miséria, porque ele não tem para quem vender.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Deputado 
George, escutando atentamente o seu discurso e os apartes recebidos, eu quero 
aproveitar esse momento do seu pronunciamento para parabenizar o Deputado 
Chicão pela eloquência. O Deputado Chicão fazia que não pedia um aparte e 
iria à tribuna fazer um discurso. Passou um filme, Deputado Chicão. Vossa 
Excelência, que foi um dos árduos defensores do governo passado, sempre 
chamava atenção quando batia palma, era o primeiro que abria as palmas para 
o ex-governador. Vendo essa eloquência sua, hoje, vem um filme do passado. 
Parabéns pelo aparte que deu ao Deputado George Melo, pela sua eloquência, 
pela sua volta ao parlamento. Me senti emocionado em ver a sua defesa, que 
não é diferente da defesa que Vossa Excelência fazia no governo passado, o 
que prova que esse governo começa a pegar toda aquela equipe técnica, como 
está se dizendo aqui, do governo passado. Por isso eu vi a eloquência de Vossa 
Excelência, porque é o espelho daquela equipe técnica passada. Parabéns, 
Deputado George Melo.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jorge Everton – 
Quero parabenizar o seu pronunciamento e aproveitar para fazer algumas 
ponderações, deputado Jorge. Eu sei que o tempo é curto eu vou tentar ser 
rápido. O coronel Dagoberto é um cara competentíssimo, era da gestão 
passada, estava fazendo um bom trabalho, não sei o motivo para que tenha 
sido substituído, mas foi substituído à altura pelo Coronel Prola, que é um 
guerreiro e vai fazer um bom trabalho na Polícia Militar. Mas eu vou fazer 
uma ponderação, se o Governo do Estado não der a condição para o coronel 
Prola, como não deu para o Coronel Dagoberto, não vai ter um bom trabalho. 
Nós denunciamos nessa Tribuna que acabaram com as rondas nos bairros, 
que foi retirado as viaturas das ruas, o policiamento não tem que trabalhar 
se o governo não der a condição. A minha preocupação é não ter a condição 
adequada para o Coronel Prola desenvolver um bom trabalho e isso a gente 
tem que estar atento, nós temos o doutor Haroldo Amoras, profissional de alta 
qualidade, o Gustavo, que assumiu a Comunicação também foi do governo 
Anchieta, nós temos profissionais excelentes. Ficamos felizes quando o 
governo atual reconhece que nós tínhamos profissionais de grande gabarito 
no governo passado, agora, se a governadora não tiver proatividade e não der 
condição para o secretário trabalhar, nada vai funcionar e aí é a população que 
sofre. Obrigado pelo aparte.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jânio Xingú – Só para 
acrescentar o que disse o Deputado Joaquim e Deputado Jorge Everton 
com relação às pessoas que participaram do Governo Anchieta e que estão 
migrando para o Governo Suely. No Governo Suely, já não há mais nada a 
se fazer, pois político vive de credibilidade e o governo já não tem nenhuma. 
Eu estava na Félix Pinto no Dia das Mães e havia 10 colonos, eu perguntei 
aos dez colonos e dei quatro nomes. Pessoas simples, colonos, mas pessoas 
honradas. Teve um dos colonos que me surpreendeu, quando disse assim: nem 
coloca esse governo, porque se existir câncer na política, esse governo está 
em fase terminal. Então, é algo que não tem mais o que fazer. As pessoas 
não acreditam. Eu soube que a dona Suely trouxe um pesquisador de São 
Paulo porque não acreditava nos pesquisadores de Roraima, porque o 
pesquisador A é ligado ao político B, o pesquisador B é ligado ao Político 
C e que, por ventura, esses políticos são contra a sua gestão. E aí, deputado 
Chicão, houve um consenso dos seus assessores para que trouxessem um 
pesquisador de fora para saber, realmente, qual é a situação, o que pensa o 
povo de Roraima sobre o governo. Aí os pesquisadores saíram no campo, 
vicinal por vicinal, Vila por Vila, cidade por cidade, capital, e trouxeram um 
diagnóstico para a governadora e disseram: governadora, a senhora está com 
6%, é muito pouco. Ela disse: volta, porque eu não acredito. Eles voltaram e 
disseram: Governadora, caiu, agora a senhora está com 4%. Ela disse: não 
acredito, não vou pagar. E mandou voltarem para o campo. Aí o pesquisador 

estão desnutridos por irresponsabilidade de alguma organização que fica lá em 
Brasília para receber dinheiro dos países ricos, travando o desenvolvimento 
do estado. Muito obrigado.
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, Senhores 
Deputados, senhoras e senhores, imprensa.
 Ontem fiz um pronunciamento defendendo os produtores que 
moram nas vicinais em todo o estado de Roraima. Levando em consideração, 
só Rorainópolis tem mais de 100 vicinais, e o meu pronunciamento foi 
direcionado a essas pessoas esquecidas, cuja grande reclamação é de que, 
quando eles vêm para Boa Vista, continuam esquecidos. Precisam ir na 
maternidade, eles precisam ir no hospital geral, e quando chegam lá não tem 
remédios, não tem materiais cirúrgicos, alimentação de péssima qualidade, 
então, ontem abordei isso e, como já estou aqui muito tempo, fiz uma 
profunda reflexão e consultei alguns colegas. O motivo de a Governadora 
do Estado, Suely Campos, quero entender. Ela trata tão mal a população de 
Roraima. Na minha reflexão, cheguei a uma conclusão, a governadora, Dona 
Suely, Deputado Marcelo, ela chegou à conclusão de que esse governo do 
povo é uma farsa. Que o povo está com saudades dos governos anteriores. O 
que ela fez: ela colocou o Secretário Gustavo, do governo anterior; chamou 
Doutor Aroldo Amoras, chamou o Deputado Chicão, chamou o Prola. Me 
falaram que o Leocádio está sendo convidado para assumir a Fazenda e o 
doutor Alexandre para assumir o HGR. Então, pra vocês verem, senhoras e 
senhores, que até ela já começou achar que os competentes são as pessoas que 
estavam no governo passado. Pra ela chegar a essa conclusão, é porque a coisa 
está muito feia, a coisa desandou. O governo pega três bilhões e quinhentos 
milhões, e esse dinheiro evapora, ele não consegue comprar merenda, não 
consegue fazer transporte escolar, não consegue comprar remédio. Acho que 
agora esse governo vai começar andar, é tarde, mas ela tá reconhecendo que 
tantas vezes a gente viu isso, o conto de fada da governadora, na verdade, foi 
um grande 171 no povo de Roraima.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Marcelo Cabral – Bom dia 
a todos. Quero parabenizar, Deputado George Melo, pelo seu pronunciamento 
que vem sendo debatido no decorrer desses dois anos, cobrando, falando e 
dizendo do descompromisso desse governo que está aí. Me chamou atenção 
no seu discurso quando fala da gestão desse governo e os Deputados falam 
da gestão passada. Vossa Excelência diz que foram convidados e estão 
assumindo as pastas desse governo, que não tem responsabilidade com a 
sociedade roraimense, chamando alguns técnicos, Deputado Joaquim, que 
foram do governo passado, que são preparados e qualificados e conhecem 
cada parte desse estado. Fico pesando e chamando atenção, será que o discurso 
dos Deputados de situação vai mudar? Quero entender. Porque eles culpam 
o governo passado de tudo, se falta estrada, a culpa é do governo passado; 
se falta remédio, a culpa é do governo passado; se falta merenda, a culpa é 
do governo passado. Agora estão chamando para o governo deles a mesma 
equipe técnica que foi do governo passado. Será que vão mudar o discurso 
dos Deputados de situação? Quero saber onde isso vai parar, Deputado 
George. Será que os técnicos que estavam trabalhando não têm a competência 
dos técnicos do passado? Mas não tenho dúvida de que o Doutor Aroldo é 
competente, Prola é competente e, se estão chamando o pessoal do governo 
passado, é porque são preparados e competentes. Agora pode ser, se ela der 
autonomia para os secretários, pode ser que o governo possa melhorar, porque 
hoje o governo está péssimo, irresponsável e não ajuda o povo roraimense. 
Obrigado pelo aparte.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Chicão da Silveira – 
Deputado George, obrigado por me conceder o aparte. Senhor Presidente, 
senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores que nos honram com a 
vossa presença.
 Deputado George, essa reflexão que Vossa Excelência fez e essa 
reavaliação, são de grande valia. Eu sempre digo que ninguém chuta cachorro 
morto, nunca vi uma criança jogar pau em árvore que não é frutífera. O 
governo que aí está, tá buscando os caminhos corretos, caminhos certos. Hoje, 
nosso país atravessa uma dificuldade econômica muito grande, as dificuldades 
financeiras muito grandes, nós temos estados da região Sul e Sudeste do 
Brasil que não conseguem pagar sua folha de pagamento. E não quero aqui 
responsabilizar e culpar ninguém, mas o governo herdou enorme dívida que 
hoje estão todas saneadas. O governo começou a andar e, quando o governo 
começou a andar, não teve medo de mostrar a cara. Essa caravana do povo 
leva o governo para perto do povo, são 70 benefícios que o governo leva para 
as comunidades, comunidades indígenas, lugares mais isolados, em todos 
os municípios do nosso estado, aproximando o governo do povo e isso tem 
promovido o governo da dona Suely Campos. Então, é notório, é aceitável 
que tenham causado essas preocupações. O Governo tem agido com muita 
responsabilidade social, revendo principalmente onde errou, e buscando os 
acertos, trazendo as pessoas certas, e o governo quando quer acertar e buscar o 
caminho certo, realmente, tem que fazer o que a Governadora Suely Campos 
está fazendo. Parabéns a Vossa Excelência.
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senhores deputados aprovarão a matéria e, votando “não”, rejeitam-na.
 Solicito a abertura do painel eletrônico para a votação.
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 011/17, por 17 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 042/17, bem como do parecer das Comissões em Conjunto.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chicão da Silveira – Lido o 
Projeto de Lei nº 042/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o Projeto 
de Lei nº 042/17. Esse projeto tem uma emenda de autoria governamental 
para aperfeiçoar o texto. A matéria está em discussão. Não havendo quem 
queira discutir, a votação será nominal e eletrônica, votando sim os senhores 
deputados aprovam a matéria, votando não rejeitam-na. Solicito a abertura do 
painel para votação.
 Declaro aprovado o Projeto de Lei nº 042/17, com 16 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda a leitura do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 022/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chicão da Silveira – Lido o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 022/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 022/17.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz  – Gostaria apenas de fazer um 
apelo aos colegas para votarem sim ao Projeto, pois esta é uma homenagem 
mais do que justa a uma instituição como o Lions Club, que presta relevantes 
serviços para a sociedade roraimense, especificamente para aqueles que mais 
precisam.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Em votação. A votação 
será nominal e eletrônica, votando sim, os senhores deputados aprovam a 
matéria; votando não, rejeitam-na. Solicito a abertura do painel para votação.
 Dou por aprovado, por 15 votos favoráveis, nenhum contra e 
nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura de 
Requerimento nº 040/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chicão da Silveira – Lido o 
Requerimento nº 040/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em discussão o 
Requerimento nº 040/17. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. A 
votação será simbólica, os deputados que concordarem com o Requerimento 
permaneçam como estão.
 O Senhor Deputado Jorge Everton pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, gostaria de solicitar a vossa excelência a inversão da pauta 
para votarmos a Proposta de Emenda à Constituição nº 004/17, aproveitando 
que tem quórum qualificado para votação.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo nenhuma 
objeção de nenhum dos líderes dos blocos, vamos fazer a inversão da pauta e 
colocar em votação, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 004/17.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 004/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chicão da Silveira – Lida a 
Proposta de Emenda à Constituição nº 004/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em discussão a 
Proposta de Emenda à Constituição nº 004/17. Não havendo quem queira 
discuti-la, em votação. A votação será nominal e eletrônica, são necessários 
quinze votos para aprovação da matéria. Solicito a abertura do painel para 
votação.
 Dou por aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 004/17, com 15 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma 
abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura da 
Proposta de Moção de Pesar nº 008/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chicão da Silveira – Lida a 
Proposta de Moção de Pesar nº 008/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão, a matéria.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Senhor Presidente, o 
Cabo Andrade era oriundo do Exército Brasileiro e se instalou em São Luiz 
do Anauá na década de 80. Era dono do Hotel Veneza e, há pouco tempo, 
comprou um sítio na Serra Grande. Infelizmente, morreu trabalhando e 
essa foi uma grande perda para a família e para São Luiz porque ele era um 
empresário com potencial para São Luiz, mas, infelizmente, ele partiu. Quero 
desejar todo conforto à família e que eles consigam superar esse momento de 
dor.
 O Taquinho não era diferente, ele era um comprador de animais, 
ele comprava gado e vendia para Manaus. O Taquinho morreu assistindo 

disse: Governadora, é melhor parar senão vai acabar os votos. Então, é algo 
inconcebível, inimaginável, não há muito o que se fazer, é só esperar o tempo 
acabar. Deputado Jorge, não há nada o que fazer, as pessoas não acreditam, 
pois praticamente não houve nada em três anos. Aí eles vêm com um discurso 
de que a gestão passada não prestava, mas pegam as peças do governo passado 
para compor o governo atual. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, eu não 
tenho nada contra a dona Suely, não tenho nada contra ninguém do governo 
da dona Suely, mas nunca houve, na história de Roraima, uma gestão tão ruim 
como este governo que está aí agora. Quero só deixar um lembrete, George 
Melo, pode acreditar, dia 31 de 2018, à meia-noite, o Galvão Bueno vai dizer: 
Acabou!
 O Senhor Deputado George Melo continua – Eu quero que todos 
os apartes dos senhores Deputados sejam registrados em ata, uma vez que 
todos estão tendo um raciocínio muito parecido. Olha, Deputado Xingú, Vossa 
Excelência disse que nunca teve um governo ruim como esse, mas vou lembrar 
que o segundo governo do ex-governador Neudo Campos foi tão perverso 
quanto esse, tanto para os produtores quanto para a área de saúde. Só quero 
advertir depois o Ministério Público, o Tribunal de Contas, que não venham 
cobrar, porque nós estamos denunciando. Não se surpreendam se voltar a 
acontecer uma quantidade de morte de criança naquela maternidade infantil. 
O que foi visto lá por nós, Deputados... e já me disseram que o HGR está pior. 
Então, quero deixar esse registro, essa advertência, para que amanhã ninguém 
possa ser eximido de uma fatalidade perversa e que, diga-se de passagem, este 
povo não merece. Então, acho que quem tem que ser benzida, Deputado, é a 
governadora. Ela está precisando ser benzida para ver se as coisas começam 
a ser acertadas neste Estado. Então, nesta manhã de hoje, quero deixar esse 
registro a toda a população de Roraima, porque tenho certeza de que a nossa 
TV ALE entra em muitas casas e tenho certeza de que muitas das pessoas do 
nosso estado estão apreensivas. Mas esse socorro, certamente, ele é dado, há 
uma preocupação desta Casa com isso, deste Deputado, principalmente, e vi 
que os demais deputados têm o mesmo sentimento. Então, muito obrigado e 
um bom dia a todos.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo mais 
nenhum Deputado inscrito para o Grande Expediente, registro a presença 
do ex-vereador Alfonso Rodrigues e dos ex-deputados Ivo Som e Titonho 
Bezerra.
 Passamos, agora, para a Ordem do Dia, com discussão e votação 
das seguintes proposições. Em segundo turno: da Proposta de Emenda 
Constitucional nº 004/16, que “acresce o art. 20-H e o parágrafo 8º ao artigo 
27, ambos da Constituição do Estado de Roraima”, de autoria do Deputado 
Jorge Everton. Em primeiro turno: da Proposta de Emenda Constitucional 
nº 004/15, que “altera a redação do art. 20-A da Constituição do Estado de 
Roraima”, de autoria do Deputado Jorge Everton e outros. E, em turno único: 
do Projeto de Lei nº 011/17, que “institui o Programa Estadual de Defesa do 
Consumidor PROCON/RR, o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor – 
CONDECON/RR e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; 
do Projeto de Lei nº 042/17, que “dá nova redação ao art. 2º, caput, e § 
1º; revoga seus §§ 2º e 3º; e renumera seu § 4.º da Lei nº 1.024, de 12 de 
janeiro de 2016, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 022/17, que “concede a Comenda Orgulho 
de Roraima ao Lions Club e dá outras providências”, de autoria do Senhor 
Deputado Joaquim Ruiz; do Requerimento nº 040/17, que requer, após ouvir 
o Plenário, a tramitação do Projeto de Lei nº 053/17, conforme artigo 255 
do Regimento Interno deste Poder, de autoria do Deputado Marcelo Cabral e 
outros; da Proposta de Moção de Pesar nº 08/17, pelo falecimento do Senhor 
Leostáquio João de Souza, conhecido como Taquinho, no dia 21 de maio do 
corrente ano, na cidade de São Luiz do Anauá, neste estado; e da Proposta de 
Moção de Pesar nº 09/17, pelo falecimento do Senhor José Carlos de Andrade, 
no dia 19 de maio do corrente ano, na Vicinal I, Serra Grande I, município do 
Cantá, neste estado.
 Suspendo a Sessão pelo tempo necessário para que a Comissão 
Especial Externa criada através da Resolução nº 015/17 possa analisar e emitir 
parecer ao Projeto de Lei nº 011/17 e para que as Comissões em Conjunto 
possam analisar e emitir parecer ao Projeto de Lei nº 042/17.
 Após o tempo necessário.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Dou por reaberta a 
Sessão.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 011/17, bem como do parecer da Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chicão da Silveira – Lido o Projeto 
de Lei nº 011/17 e parecer da Comissão Especial Externa criada através da 
Resolução nº 015/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o Projeto 
de Lei nº 011/17.
 Não havendo nenhum deputado que deseje discutir a matéria, 
coloco-a em votação. A votação será nominal/eletrônica. Votando “sim”, os 
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 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Marcelo Cabral - Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO:
 Mensagem Governamental nº 40, de 29/05/17, encaminhando 
para apreciação Projeto de Lei, para “Alteração e acréscimos de dispositivos 
da Lei nº 579, de 29/12/2006, que instituiu o Grupo Técnico Especializado em 
Construção e Recuperação de Estradas do Estado de Roraima – GTECRE/
RR, transformando-o em Grupo Técnico Especializado em Gestão Estratégica 
do Estado de Roraima – GTEGE/RR, vinculado à Secretaria de Estado da 
Infraestrutura – SEINF/RR, e dá outras providências”.
 Ofício nº 368, de 29/05/17, do Chefe da Casa Civil, encaminhando 
cópia do OFÍCIO Nº 239/2017DPSE/GAB/SEJUC, de 25/05/2017, com as 
informações prestadas em relação à Declaração de Ordenador de Despesas, 
referente ao Projeto de Lei Complementar nº 007/2017, para conhecimento.
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS:
 Projeto e Resolução Legislativa nº 012/17, que Altera o inciso IV 
e acresce o Inciso V ao artigo 2º da resolução nº 039, que “Institui o Fundo 
Especial do Poder Legislativo”.
 Projeto de Decreto Legislativo s/nº, de 29/05/17, do Deputado 
Gabriel Picanço, que “Declara de Utilidade Pública o Instituto Educacional 
Evangélico Filhos do Rei, e dá outras providências”.
 Indicação s/nº, de 16/05/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da ponte sobre o 
Igarapé do Sabino, localizada na Vicinal 01, Confiança 03, Município do 
Cantá-RR.
 Indicação s/nº, de 16/05/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da ponte sobre o 
Igarapé do Camilo, localizada na Vicinal 01, Confiança 03, Município do 
Cantá-RR.
 Indicação s/nº, de 16/05/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para implantação de 15 km de estrada 
na Colônia do Mel, Município de Bonfim-RR.
 Indicação s/nº, de 16/05/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da Vicinal 06, 
estrada de acesso ao Projeto Ajanarí, localizada na região de Campos Novos, 
Município de Iracema-RR.
 Indicação s/nº, de 16/05/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de pontes localizadas 
nas vicinais 06 e 12, na região de Campos Novos, Município de Iracema-RR.
 Indicação s/nº, de 16/05/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação das Vicinais 02 e 03, 
da Colônia Samauma, Município de Mucajaí-RR.
 Indicação s/nº, de 16/05/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de ponte na Vicinal 
04, na Colônia Samauma, Município de Mucajaí-RR.
 Indicação s/nº, de 16/05/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da Vicinal 18, 
localizada na região de Nova Colina, Município de Rorainópolis-RR.
 Indicação s/nº, de 16/05/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de pontes sobre o 
Igarapé Miracel, que corta as Vicinais 12, 13 e C-08, na Colônia do Apiaú, 
Município de Mucajaí-RR.
 Indicação s/nº, de 16/05/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de pontes na Vicinal 
14 (03 pontes), Colônia do Apiaú, Município de Mucajaí-RR.
 Indicação s/nº, de 16/05/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para implantação de rede elétrica 
(posteamento), rede de baixa tensão e troca de transformador, da Vila Antônio 
Silva, na Vicinal 14, da Colônia do Apiaú, Município de Mucajaí-RR.
 Indicação s/nº, de 16/05/17, da Deputada Aurelina Medeiros, 
encaminhando ao Governo do Estado, para conclusão da reforma e ampliação 
da Escola Estadual Luiz Cadete, bem como a construção do muro, localizada 
na maloca indígena Canauanim, Município de Cantá-RR.
 Indicação s/nº, de 24/05/17, do Deputado Brito Bezerra, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de pontes sobrepostas 
ao Rio Quitauaú e Igarapé Quatá, ambas localizadas na Vicinal do Cercadinho, 
Região do Taboca, Município de Cantá-RR.
 Indicação s/nº, de 25/05/17, da Deputada Lenir Rodrigues, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma e ampliação do Posto 
de Fiscalização Tributária e Agropecuária entre os Estados de Roraima e 
Amazonas (Jundiá).
 Indicação s/nº, de 25/05/17, da Deputada Lenir Rodrigues, 
encaminhando ao Governo do Estado, para construção de uma ponte de 20 
Metros, na Vicinal 4, Truarú da Cabeceira do PA Nova Amazônia, Boa Vista 

televisão, ele estava sozinho. A esposa dele não estava em casa, estava aqui 
em Boa Vista e ele teve um infarto e só o encontraram na madrugada. Só 
tinha um filho dormindo com ele, quando o menino acordou, já deu com o pai 
morto. Infelizmente, foram duas perdas inesperadas, pois todos dois foram 
por causa de um infarto fulminante. São Luiz perdeu duas grandes pessoas 
que ajudavam no desenvolvimento daquele município. E, do mesmo jeito, 
quero desejar à família do Taquinho muito conforto. Que Deus os ilumine para 
superar essa dor e todas as dificuldades. Obrigado.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em votação. A votação 
será simbólica, os Deputados que concordarem permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Proposta de Moção de Pesar nº 008/17.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura da 
Proposta de Moção de Pesar nº 009/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chicão da Silveira – Lida a 
Proposta de Moção de Pesar nº 009/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão, a matéria. 
Não havendo quem queira discuti-la, em votação.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em votação. A votação 
será simbólica, os Deputados que concordarem permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Proposta de Moção de Pesar nº 009/17.
 Senhores Deputados, por falta de quórum regimental, as demais 
matérias constantes na pauta da Ordem do Dia serão transferidas para a 
próxima Sessão. Gostaria de registrar a presença do ex-vereador Alfonso 
Rodrigues e dos ex-deputados Ivo Som e Titonho Bezerra nas galerias do 
nosso Plenário.
 Passaremos agora para o expediente de Explicações Pessoais.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Senhor Presidente, hoje, 
às três horas da tarde, teremos reunião da CPI do Sistema Prisional e, por 
isso, convido os senhores deputados Chico Mozart, Mecias de Jesus e Jorge 
Everton para comparecer à reunião. E por ser Presidente da Comissão de 
Direitos Humanos, o deputado Evangelista Siqueira, que coloco à disposição 
para que faça o convite aos demais membros da Comissão que preside, já 
que nós vamos tratar da oitiva das mulheres que estão com seus familiares 
sumidos, uma demanda recebida pela Comissão de Direitos Humanos e 
Minorias. A reunião da Comissão da CPI será às três horas na Sala do Blocão. 
Aguardo a presença de todos e o convite é extensivo a qualquer deputado 
que queira participar por, no momento, estarmos recebendo esses familiares. 
Obrigada.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - E, não havendo mais nada 
a tratar, encerro a Sessão e convoco outra para o dia 25, à hora regimental.
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chicão da Silveira, Chico Mozart, Coronel 
Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, George Melo, 
Izaías Maia, Jalser Renier, Jânio Xingú, Joaquim Ruiz, Jorge Everton, Lenir 
Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy Eda, Mecias de Jesus, Odilon Filho, 
Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

ATA DA 2606ª SESSÃO, EM 30 DE MAIO DE 2017.
53º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CHICO MOZART

(Em exercício)
 Às nove horas do dia trinta de maio de dois mil e dezessete, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima sexcentésima 
sexta Sessão Ordinária do quinquagésimo terceiro período Legislativo da 
sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Solicito ao Senhor Primeiro-
Secretário que proceda a verificação de quórum.
 O Senhor Primeiro-Secretário Marcelo Cabral – Senhor 
Presidente, não há quórum regimental para abertura dos trabalhos.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Não havendo quórum para 
abertura dos trabalhos, suspendo a sessão pelo tempo de 10 minutos.
 Suspensa a Sessão.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Solicito ao Senhor Primeiro-
Secretário que proceda à verificação de quórum.
 O Senhor Primeiro-Secretário Marcelo Cabral – Senhor 
Presidente, há quórum regimental para abertura da Sessão.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Convido à Senhora 
Deputada Lenir Rodrigues para atuar como Segunda-Secretária ad hoc, a qual 
solicito proceder à leitura da Ata da Sessão anterior.
 A Senhora Segunda-Secretária Lenir Rodrigues -  Lida a Ata.
 O Senhor Presidente 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.
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 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados 
que queira discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica: os 
Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Senhor Presidente, 
o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO:
 Mensagem Governamental nº 42, de 31/05/17, encaminhando para 
apreciação Projeto de Lei Complementar, que versa sobre: I – A Redistribuição 
do atual Quadro de Organização instituído pela Lei nº 346, de 27/09/02, e suas 
leis complementares; e II- A Reestruturação dos órgãos setoriais e de comando 
do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima (CBMRR), instituído pela Lei 
Complementar nº 052, de 28/12/2001.
 Mensagem Governamental nº 43, de 31/05/17, encaminhando 
para apreciação Projeto de Lei, que “Altera o Quadro de Distribuições de 
Efetivo da Polícia Militar do Estado de Roraima – QDE, constante da Lei 
nº 345, de 27/09/02, alterada pela Lei nº 904, de 23/05/13 e Lei nº 969, de 
04/04/14”.
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS:
 Indicação s/nº, de 30/05/17, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma da Escola Estadual Tereza 
Teodoro de Oliveira, localizada no Município de Caroebe-RR.
 Indicação s/nº, de 30/05/17, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma e manutenção da Escola 
Estadual João Rodrigues da Silva, localizada no Município de São Luiz do 
Anauá-RR.
 Indicação s/nº, de 31/05/17, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma da Escola Estadual 
Henrique Dias, localizada no Município de São João da Baliza, bem como a 
conclusão das obras da quadra de esportes.
 Indicação s/nº, de 31/05/17, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma da Escola Estadual 
Francisco Ricardo de Macedo, localizada no Município de São João da 
Baliza-RR.
 Indicação s/nº, de 31/05/17, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma da Escola Estadual 
Professor Alan Kardec Dantas Hadadd, localizada no Município de São Luiz 
do Anauá-RR.
 Indicação s/nº, de 31/05/17, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da Vicinal Trairi, 
localizada no Município de Rorainópolis-RR.
 Indicação s/nº, de 31/05/17, do Deputado Zé Galeto, encaminhando 
ao Governo do Estado, para manutenção das Vicinais 11, 19 e 49, da Vila 
Entre Rios, Município de Caroebe-RR.
 Indicação s/nº, de 31/05/17, do Deputado Izaías Maia, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma da Balsa do Passarão, 
localizada no Município de Boa Vista-RR.
 Indicação s/nº, de 31/05/17, do Deputado Izaías Maia, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da Vicinal 19, 
localizada no Município de Rorainópolis-RR.
 Indicação s/nº, de 31/05/17, do Deputado Brito Bezerra, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma predial, elétrica e 
hidráulica na Escola Estadual Dom Pedro II, no Município de Iracema-RR.
 Requerimento s/nº, de 31/05/17, da Deputada Lenir Rodrigues – 
Presidente da Comissão Especial Externa, criada nos termos da Resolução 
nº 32/15, solicitando prorrogação de prazo por igual período para seu 
funcionamento.
 Requerimento s/nº, de 31/05/17, do Deputado Brito Bezerra – 
Líder do Governo, requerendo a retirada de discussão do PDL 008/15, na 
Ordem do Dia 15/02/17.
 Requerimento s/nº, de 31/05/17, do Deputado Brito Bezerra – 
Líder do Governo, requerendo o adiamento de votação do PDL 008/15.
 Memorando nº 001/17, de 31/05/17, do Deputado Coronel Chagas 
– Presidente da Comissão Mista de Orçamento, Fiscalização Financeira, 
Tributação e Controle, informando prorrogação de prazo para apresentação de 
Emendas ao Projeto de Lei nº 50/17, de autoria Governamental, para o período 
de 01 a 10 de junho do corrente ano.
 Memorando nº 045/17, de 31/05/2017, da Deputada Angela 
Águida Portella, informando sua ausência nas sessões plenárias dos dias 31 de 
maio e 01 de junho do corrente ano.
 Memorando nº 048/17, de 31/05/2017, do Deputado Marcelo 
Cabral, informando sua ausência na sessão plenária do dia 31 de maio do 
corrente ano.

Rural.
 Indicação s/nº, de 25/05/17, do Deputado Izaías Maia, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma da Escola José de Alencar, 
localizada no Município de Rorainópolis-RR.
 Indicação s/nº, de 29/05/17, do Deputado Zé Galeto, encaminhando 
ao Governo do Estado, para manutenção da Vicinal 01, localizada na Vila 
Entre Rios, Município de Caroebe-RR.
 Requerimento s/nº, de 25/05/17, do Deputado Odilon Filho – 
Presidente da Comissão Especial Externa, Criada Nos Termos da Resolução 
nº 015/17, solicitando prorrogação de prazo por igual período para seu 
funcionamento.
 Requerimento s/nº, de 29/05/17, do Deputado Soldado Sampaio, 
requerendo a transformação da sessão plenária do dia 15/06/17 em Comissão 
Geral, para a realização de audiência pública, às 10h, a ser presidida pela 
Comissão de Administração, Serviços Públicos e Previdência e a Comissão 
de Saúde e Saneamento, para tratar de assuntos referentes à Dependência 
Química e saúde pública.
 Memorando nº 013, de 25/05/17, do Deputado Naldo da Loteria, 
comunicando seu afastamento no período de 13 de maio a 06 de junho do 
corrente ano, conforme atestado médico.
 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 no Grande 
Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Marcelo Cabral – Senhor 
Presidente, não há nenhum orador inscrito para o grande Expediente.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Não havendo orador 
inscrito para o Grande Expediente, passamos para a Ordem do Dia, com a 
discussão e votação em primeiro turno da Proposta de Emenda Constitucional 
nº 004/15, que “altera a redação do art. 20-A da Constituição do Estado de 
Roraima, de autoria do Deputado Jorge Everton e outros. E, em turno único, 
do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 012/17, que cria o Fundo Estadual de 
Defesa do Consumidor FEDC/RR, e dá outras providências”, de autoria do 
Poder Executivo; do Projeto de Lei nº 035/17, que “institui o dia do agricultor 
familiar e a semana estadual da agricultura familiar no estado de Roraima e dá 
outras providências”, de autoria do Deputado Brito Bezerra.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à verificação 
de quórum.
 O Senhor Primeiro-Secretário Marcelo Cabral – Senhor 
Presidente não há quórum para deliberar as matérias.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Não havendo quórum para 
deliberar a Ordem do Dia, transfiro as matérias constantes na pauta para a 
próxima sessão.
 Passamos para o Expediente de Explicações Pessoais.
 O Senhor Deputado Chicão da Silveira – Convido os Senhores 
Deputados Masamy Eda, Lenir Rodrigues, Angela Portella e Naldo da Loteria, 
membros da Comissão de Aviação, Transportes e Obras para reunião após a 
Sessão.  
 O Senhor Presidente Chico Mozart - E, não havendo mais nada 
a tratar, dou por encerrada a Sessão, e convoco outra para o dia 31, à hora 
regimental.
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chicão da Silveira, Chico Mozart, 
Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías 
Maia, Jalser Renier, Jânio Xingu, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, 
Marcelo Cabral, Masamy Eda, Marcias de Jesus, Odilon Filho e Zé 
Galeto.

ATA DA 2608ª SESSÃO, EM 01 DE JUNHO DE 2017.
53º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS

(Em exercício)
  Às nove horas do dia primeiro de junho de dois mil 
e dezessete, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
sexcentésima oitava 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.
 Convido o Senhor Deputado Chicão da Silveira para atuar como 
Segundo-Secretário ad hoc.
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário que proceda à leitura da 
Ata da Sessão anterior. 
 O Senhor Segundo-Secretário Chicão da Silveira – Lida a Ata.
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por pessoas de uma mesma sociedade, e que trabalha diuturnamente nas 
condições mais que diversas, com salários nem sempre condizentes, o qual 
é submetido para defender a mesma sociedade da qual também faz parte. 
Inúmeros policiais do Brasil tombaram e tombam diariamente na defesa do 
interesse público.
 Queremos o respeito e o reconhecimento digno do próprio direito 
pátrio, consubstanciado do artigo 5º da Constituição Federal, à luz do Estado 
democrático de direito.
 Contem sempre com as Polícias Militares e o Corpo de Bombeiros 
do Brasil. Assina o Coronel PM Marcos Antônio Nunes de Oliveira, Presidente 
do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das PMs e dos Corpos de 
Bombeiros Militares.
 Quero que fique registrado, nos anais desta Casa, o nosso repúdio 
também, pois costumeiramente há novelas e outras séries que procuram expor 
a figura do policial militar perante a sociedade brasileira de forma negativa.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Deputado 
Chagas, primeiro, quero parabenizá-lo por seu discurso em defesa do policial 
militar brasileiro - é merecidamente. Tenho que aplaudir, primeiro, porque 
a gente vê o bandido matar o policial; e não vejo a rede globo fazer disso aí 
um cavalo de batalha junto à opinião pública. Quantos policiais só no Rio de 
Janeiro esse ano foram mortos? Esses são dados divulgado pela própria rede 
globo. Eu fui assaltado na minha casa, a minha mulher ficou com o revólver na 
boca, me bateram, fui parar no pronto-socorro. O bandido não entra numa casa 
com uma flor, o bandido entra para matar. E o que está acontecendo a nível 
de Brasil? Hoje estive conversando com alguns militares; eles têm medo de ir 
para alguma operação, não é com medo do bandido, é medo de serem punidos, 
e muitos deles são punidos até antes de serem julgados. Por quê? Porque a 
mídia, estou me referindo a rede globo, pune os policiais. Os policiais já estão 
receosos de fazer uma reação contra bandido. Já é punido pela população. 
Porque a mídia induz que o policial está fazendo uma barbária, quando é ao 
contrário, o bandido que está fazendo a barbária e o policial está fazendo 
a defesa do cidadão. E o que a gente assiste é o que Vossa Excelência está 
colocando aqui na Tribuna, sobre a situação que vive o policial militar e 
policial civil no nosso país, há uma inversão de valores. Quero parabenizar o 
discurso de Vossa Excelência e me solidarizo com todas as polícias militares 
do nosso país.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas continua – Obrigado, 
Deputado Joaquim, pelo seu aparte, peço que seja incorporado o nosso 
pronunciamento.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Mecias de Jesus - 
Quero cumprimentar Vossa Excelência e o Deputado Joaquim Ruiz, em 
defesa das Polícias Militares e Corpo de Bombeiros de todo o Brasil, 
especialmente daqui de Roraima. É fato o que disse o Deputado Joaquim 
Ruiz. Os policiais militares já têm medo de irem para uma ação que precisa, 
às vezes, ser mais enérgico, porque em seguida a imprensa generaliza e o 
policial que está ali para defender o cidadão, defender a sociedade, vira 
bandido e o bandido vira o santo. É isso que acontece hoje em todo Brasil. 
Lamentavelmente, alguns setores da imprensa acham que o policial militar 
não tem família, não tem filhos, não tem esposa e que ele tem que ir lá para 
o bandido completar o assalto que ele está fazendo. Quero manifestar o 
meu apoio a Vossa Excelência, à Polícia Militar do meu estado, ao Corpo 
de Bombeiros Militar do meu estado e a todas as forças que opõe a esse 
tipo de ação criminosa. Nós temos que defender a família, defender a 
sociedade. As pessoas precisam ter paz na sua casa, como disse o Deputado 
Joaquim, os bandidos entram e entram para matar. Mas se a polícia chegar 
e precisar agir e tiver que dar um soco, um tiro e matar alguns dos bandidos, 
a polícia já sai dali totalmente como bandido. É preciso ter coragem, força 
e é preciso que a sociedade brasileira fique do lado de quem defende a 
sociedade, e a polícia militar, em sua grande maioria, não vou dizer que não 
tenha lá problema, claro que deve ter lá seus problemas, seus policiais que 
não merecem nossos aplausos, esses têm que castigar, o comando tem que 
castigar, a sociedade tem que saber separar o joio do trigo. Eu manifesto o 
meu apoio a Vossa Excelência e o apoio a nossa querida Polícia Militar e 
Corpo de Bombeiros do nosso estado.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas continua – Obrigado, 
Deputado Mecias. Vossa Excelência é um Parlamentar experiente, já foi 
presidente desta Casa e sabe bem a dimensão desses problemas que a Polícia 
Militar e Corpo de Bombeiros enfrentam no dia a dia de sua atividade. 
Agradeço seu aparte; peço que incorpore ao meu pronunciamento.
 Esse era o primeiro ponto que nos trouxe a essa Tribuna, o 
segundo ponto, também, tem a ver com a carreira do policial militar e 
bombeiro militar. Porque nós protocolamos no dia de hoje um Projeto de Lei 
nesta Casa, que visa fazer justiça aos policias militares e bombeiros militares, 
ou seja, incentivar os nossos profissionais que trabalham na atividade-fim 
dessas duas corporações. Porque nós fazemos essa proposição e vou ler a 
nossa justificativa que acompanha o projeto.

 DIVERSOS:
 Ofício nº 071, de 26/05/17, do Conselho Estadual dos Direitos 
da Criança e do Adolescente de Roraima – CEDCAR, reiterando o Ofício 
CEDCAR nº 023/17 de 05/04/17, o qual solicita a substituição ou recondução 
das conselheiras representantes da Assembleia Legislativa de Roraima.
 Era o que constava do expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Registro a presença 
nesta Casa, do Vice-Prefeito do Bonfim, Roberto da CERR, acompanhado 
do Presidente da Câmara de Vereadores, Vereador Zacarias e, também, do 
vereador Aquiles, que também está presente aqui - lideranças do município 
do Bonfim. Cumprimentar o ex-Prefeito do Cantá, Paulo Peixoto que também 
prestigia essa sessão plenária de hoje.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à chamada 
dos oradores inscritos para o Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Senhor Presidente, 
há dois oradores inscritos para o Grande Expediente.
 O Senhor Deputado Chicão da Silveira – Senhor Presidente, 
senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores que nos honram com 
suas presenças nas galerias, imprensa, colaboradores. Senhor Presidente, não 
poderia deixar de registrar nos anais desta Casa as minhas felicitações, os 
meus sentimentos de alegria pela nomeação do colega Francisco Flamarion 
Portela, com uma vasta experiência administrativa que hoje assume a pasta 
DETRAN. Para mim é motivo de orgulho e alegria, e acredito que por todos 
desta Casa, por ser um colega Deputado.
 Estivemos ali à frente daquela pasta, e passamos por vários 
enfrentamentos, e esses enfrentamentos buscavam uma visão direta ao nosso 
usuário. Hoje, nós temos uma frota com mais de 200 mil veículos... onde 
passa mais de 1/3 da população do estado, por ano, dentro daquela instituição. 
Então, é preciso que tenha alguém com visão, com pulso, com determinação 
voltada para os nossos usuários. Quando nós estivemos lá, conseguimos com 
o trabalho dos colaboradores do DETRAN, reduzir 40% (quarenta por cento) 
dos acidentes com vítimas fatais. Reduzimos quase 12% (doze por cento) 
dos acidentes de forma geral. Investimos muito na educação para o trânsito, 
porque não é só com a repreensão que pode diminuir. Você tem que mostrar o 
caminho a ser percorrido através da educação para o trânsito; e conversando 
com o Flamarion, eu senti essa vontade dele, de ir para ali para poder fazer 
uma boa gestão, um bom trabalho. Estarei aqui torcendo e me colocando ao 
inteiro dispor do companheiro Flamarion para poder ajudá-lo.
 Queria fazer um apelo aos colegas Deputados que nos ajude, pois é 
importante. É uma instituição pública, e o poder público é voltado para o povo 
e eu tenho certeza absoluta que essa Assembleia Legislativa vai estar atenta e 
vigilante ao companheiro Flamarion. Muito obrigado, Senhor Presidente.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas – Minhas senhoras e 
senhores, bom dia. Quero cumprimentar todos os colegas parlamentares, 
funcionários, cumprimentar também os colegas do meio de comunicação, que 
estão aqui presentes cobrindo essa sessão plenária, e cumprimentar a todos 
que estão aqui, pessoalmente, acompanhando essa sessão plenária e aqueles 
que nos acompanham, também, através do sinal da TV-ALE.
 São dois motivos que nos trazem aqui nessa tribuna. O primeiro é 
para fazer a leitura de uma nota de repúdio emitida pelo Conselho Geral dos 
Comandantes das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros do Brasil, 
em razão de cenas passadas pela TV Globo naquela série Malhação, que vai 
ao ar todas as tardes e que trata de forma criminosa os integrantes de todas as 
Polícias Militares do nosso país. Temos visto isso de forma sistemática nos 
meios de comunicação e principalmente na TV Globo, que tem procurado 
diminuir a importância do trabalho realizado pelas Polícias Militares em nosso 
país.
 Diz a Nota: na qualidade de Presidente do Conselho Nacional 
de Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpo de Bombeiros 
Militares, venho por meio desta declaração expressar o repúdio de todas as 
Polícias e Bombeiros Militares do Brasil em virtude da cena transmitida na 
novela “Malhação”, levada ao ar no dia 30/05/2017, onde dois jovens foram 
abordados por um policial militar, que os tratou de forma preconceituosa e 
racista, indicando um viés totalmente desconectado da cultura institucional - 
pregada pelas Polícias Militares no Brasil - de respeito aos Direitos Humanos 
à luz dos princípios e regramentos constitucionais.
 Cabe ressaltar que o trabalho exercido pelos mais de meio milhão 
de Policiais Militares e Bombeiros Militares é reconhecido nacionalmente, 
estando as Instituições sempre prontas para atender ao pedido de todo e 
qualquer cidadão, independente de sua raça, cor, gênero ou credo.
 Diante disso, cabe honrosamente a essa Emissora reparar a cena 
dessa novela de forma a trazer aos telespectadores a verdade, para que não 
paire qualquer dúvida sobre o que o Policial Militar brasileiro representa à 
sociedade nos dias atuais.
 O que se quer com tudo é que haja tratamento condigno, honrado, 
respeitoso às instituições compostas por pessoas oriundas, compostas 
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de frente, naquilo que chamamos de atividade operacional, atividade-fim das 
corporações. Eram esses os motivos que me trouxeram a ocupar esta Tribuna 
hoje. Desde já agradeço a todos pela paciência e atenção. Muito obrigado a 
todos e bom dia.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Senhor presidente, 
não há mais nenhum orador.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo 
mais oradores inscritos para o Grande Expediente, queremos informar, 
lamentavelmente, aos servidores desta Casa que nos chegou a informação, 
através da Superintendência de Comunicação, que faleceu, em Fortaleza, a ex-
Secretária da Fazenda, ex-Secretária adjunta da Fazenda, doutora Marta Maria 
Santana. Fica aqui, desde já, as condolências às famílias da senhora Marta.
 Passaremos, agora, para a Ordem do Dia, com discussão e 
votação, em primeiro turno, das seguintes proposições: Proposta de Emenda à 
Constituição nº 004/15, que “altera a redação do artigo 20-A da Constituição 
do Estado de Roraima”, de autoria do Deputado Jorge Everton e outros; da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 004/17, que “altera o parágrafo 5º 
do artigo 43 da Constituição do Estado de Roraima”, de autoria de vários 
Deputados. Em turno único: do Projeto de Lei nº 035/17, que “institui o Dia do 
Agricultor Familiar e a Semana Estadual da Agricultura Familiar no Estado de 
Roraima”, de autoria do Deputado Brito Bezerra; do Projeto de Lei nº 120/16, 
que “cria o programa de diagnóstico TDAH na rede de escolas públicas do 
Estado de Roraima e dá outras providências”, de autoria da Deputada Lenir 
Rodrigues; do Projeto de Resolução Legislativa nº 011/17, que “altera a 
Resolução Legislativa nº 006/17, de 24/03/17, que regulamenta a jornada de 
trabalho e o registro de frequência e institui o sistema de ponto eletrônico e 
de banco de horas aos servidores, no âmbito da Assembleia Legislativa do 
Estado de Roraima, e dá outras providências”, de autoria da Mesa Diretora; 
do Requerimento nº 043/17, requerendo alteração de data para a realização de 
audiência pública, conforme Requerimento nº 042, aprovado no dia 30/05/17, 
de autoria do Deputado Soldado Sampaio; do Requerimento nº 047/17, da 
Comissão Especial Externa criada nos termos da Resolução nº 032/15, 
requerendo prorrogação de prazo por igual período, para seu funcionamento.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Requerimento nº 043/17, de autoria do Deputado Soldado Sampaio.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Lido o 
Requerimento nº 043/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o 
Requerimento. Não havendo nenhum Deputado que deseje discutir a matéria, 
coloco-a em votação. A votação será simbólica. Os deputados que forem 
favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Requerimento nº 047/17, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Lido o 
Requerimento nº 047/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o 
Requerimento. Não havendo nenhum deputado que deseje discutir a matéria, 
coloco-a em votação. A votação será simbólica. Os deputados que forem 
favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado.
 Suspendo a Sessão pelo tempo necessário para que as Comissões 
em Conjunto possam analisar e emitir parecer ao Projeto de Lei 035/17.
 Após o tempo necessário.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Dou por reaberta a 
presente Sessão.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à verificação 
de quórum.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Senhor Presidente, 
não há quórum regimental para a apreciação das matérias. Há seis Deputados 
em plenário, Deputados: Lenir Rodrigues, Aurelina Medeiros, Coronel 
Chagas, Masamy Eda, Jorge Everton e Soldado Sampaio.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Então, não havendo 
quórum regimental, nós vamos transferir a Ordem do Dia para a próxima 
Sessão Plenária.
 Passaremos, agora, para o Expediente de Explicações Pessoais.
 Registro a presença do Senhor Alfonso Rodrigues, ex-Vereador 
pelo Município de Boa Vista, e do Prefeito do Bonfim, Senhor Joner Chagas, 
nas galerias da Casa.
 Não havendo nenhum Deputado que deseje fazer uso da palavra 
no expediente de Explicações Pessoais e não havendo mais nada a tratar, 
dou por encerrada a presente Sessão e convoco outra para o dia 06, à hora 
regimental.
 Registraram a presença no painel os Senhores Deputados: 
Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chicão da Silveira, Chico Mozart, Coronel 
Chagas, Dhiego Coelho, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías Maia, Joaquim 
Ruiz, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy Eda, Mecias 
de Jesus, Odilon Filho, Soldado Sampaio e Zé Galeto.

 A atividade-fim da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
Militar é a principal razão de suas existências. As modalidades de policiamento 
executadas pela polícia militar são responsáveis pela preservação da ordem 
pública e, consequentemente, pela sensação sentida pela comunidade, assim 
como o corpo de bombeiros, quando da execução de atividade de defesa 
civil, prevenção e combate a incêndios, buscas, salvamentos e socorros 
públicos. As escalas de serviços, impostas pela administração superior das 
corporações, impõe fatores de risco e de questões relacionadas à saúde do 
profissional. A sobrecarga de serviço a que estão sujeitos o policial militar e o 
bombeiro militar, classificados diretamente na atividade-fim, faz com que ao 
longo dos anos de exercício da profissão o façam procurar outras lotações que 
não sejam da atividade fim. A atividade-fim das corporações impõem uma 
sobrecarga de serviço além da rotina da escala de serviço operacional, uma 
vez que toda ocorrência que o militar atende, automaticamente, a guarnição 
é uma das principais testemunhas, sendo obrigada, em seu horário de folga, 
a comparecer em infindáveis audiências realizadas, tanto em delegacias de 
polícia, como no Ministério Público, e, finalmente, quando instaurada a 
ação penal no Poder Judiciário, a fim de prestar seu depoimento, além das 
inúmeras representações que tem que responder junto a Corregedoria das 
instituições face às ocorrências atendidas, onde rotineiramente as partes 
ficam insatisfeitas. Há inúmeras implicações, advindas do atendimento de 
ocorrências policiais, somadas a sobrecarga de serviço, há ainda o risco 
iminente de confronto com marginais e as ameaças de morte constantes e 
atentados contra esses profissionais, praticadas por criminosos integrantes de 
facções criminosas instaladas no estado, está provocando uma grande fuga 
da atividade-fim da corporação, na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros 
com a sobrecarga de serviço. É notório que em face das inúmeras ameaças 
de morte, inclusive com o assassinato de policiais militares por criminosos 
ligados ao sistema prisional, os comandantes de unidades operacionais da 
polícia militar acabam vivendo diariamente com uma demanda crescente 
de policiais militares que solicitam lotação em função da atividade meio 
da corporação, além do aumento dos afastamentos para tratamento de 
saúde, que a rotina dessa profissão provoca. Dessa forma, o que se pretende 
instituir, através desse projeto, é uma indenização de incentivo ao exercício 
da atividade-fim, nos mesmos moldes que a Secretaria de Educação, lá 
atrás, instituiu a GID, a gratificação de ensino à docência - para incentivar o 
professor a permanecer em sala de aula. Da mesma forma esse projeto tem 
esse objetivo, instituir uma gratificação de incentivo da atividade-fim, para 
motivar os nossos policiais militares e bombeiros militares a permanecerem 
na atividade-fim, que é a essência da corporação. Nosso objetivo, então, é 
estender a mesma política de recursos humanos aplicadas pelo governo 
do estado aos profissionais de educação, através da criação da GID – 
Gratificação de Ensino à Docência, que deu e continua dando resultados 
positivos, incentivando os professores a continuar em sala de aula. Assim, o 
principal objetivo aqui é proporcionar incentivo financeiro para que o militar 
estadual permaneça efetivamente na atividade-fim das corporações militares, 
evitando-se assim a evasão desses militares para outros locais alheios à 
principal função das corporações. Com certeza ganhará a polícia militar e 
o corpo de bombeiro militar. Ganhará a sociedade que terá mais militares 
lotados na atividade-fim, e os militares também ganharão, pois estarão mais 
motivados e satisfeitos profissionalmente no exercício da sua missão, que é 
levar a segurança à população roraimense. Enfim, o que se pretende além 
de valorizar o policial militar e o bombeiro militar, que atua na atividade-
fim, é manter esse profissional efetivamente realizando as modalidades de 
policiamento ostensivo previstas na legislação que regula a atuação dos 
integrantes dessas carreiras militares. Essas são as razões para a propositura 
do presente Projeto de Lei, revestido de objetivos que visam o interesse 
coletivo e o bem comum. Em razão disso tudo é que nós desde já solicitamos 
o apoio dos colegas parlamentares na oportunidade em que este projeto 
tramitará nas Comissões desta Casa, já pedindo o apoio para sua aprovação 
e para que a gente faça justiça aos policiais militares e bombeiros militares 
que efetivamente estão na atividade-fim, que é a essência da PM e do corpo 
de bombeiros. Nós precisamos dar o incentivo e um incentivo melhor que o 
financeiro, podem ter certeza que nós não vamos encontrar. Fazendo isso, 
nós vamos prestigiar aquele policial militar que está todos os dias tirando 
serviço dentro de uma rádio patrulha, aquele policial militar que está lá 
dentro dos presídios fazendo a segurança do Sistema prisional. Nós vamos 
estar prestigiando o bombeiro militar que está fazendo a defesa civil no nosso 
estado, salvando as riquezas do nosso povo dos sinistros que acontecem em 
nosso estado. Então, essa é uma forma, pois serão beneficiados com essa 
gratificação, sendo atendidos somente aqueles que estiverem desenvolvendo 
as atividades-fim da corporação - por exemplo, nas modalidades de 
policiamento ostensivo a pé, motorizado, de bicicleta, montado, policiamento 
de guarda de estabelecimento prisional, policiamento de guarda de unidades 
operacionais, escalas da atividade fins do corpo de bombeiros militares. Nós 
temos que prestigiar, principalmente, àqueles profissionais que estão na linha 
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RESOLUÇÃO Nº 3596/2017-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 MARUZA ANAYANA VIEIRA DO 

NASCIMENTO CPF: 006.732.722-22, no Cargo Comissionado de 
Assessor Parlamentar Administrativo 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 01 de janeiro 
de 2017.

Palácio Antônio Martins, 01 de agosto de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº03597/2017-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 Interromper, a partir de 01/08/2017, o usufruto 

das férias do servidor MARILSON GOMES DE OLIVEIRA, 
matrícula n° 9030, programada para o período de 31/07/2017 
a 29/08/2017, referente ao exercício de 2017, por interesse da 
administração.

Art. 2º Os 29 (vinte e nove) dias restantes das férias serão 
usufruídos no período de 02/01/2018 a 30/01/2018.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 31 de julho de 2017.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº03598/2017-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 Interromper, a partir de 28/07/2017, o 

usufruto das férias do servidor JOSE LUIZ MOTTA DE ROSSO, 
matrícula n° 18696, programada para o período de 10/07/2017 
a 08/08/2017, referente ao exercício de 2017, por interesse da 
administração.

Art. 2º Os 12 (doze) dias restantes das férias serão usufruídos no 
período de 11/09/2017 a 22/09/2017.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 31 de julho de 2017.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3599/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIV1A DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, o servidor ERISVALDO BEZERRA 

ALVES, matrícula 19531, CPF: 719.339.562-91, do 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 de agosto 
de 2017.

Palácio Antônio Martins, 01 de agosto de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
      Superintendente de Gestão de Pessoas  

        Matrícula: 17812

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO N º 0271/2017
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1° Designar as servidoras abaixo para exercerem a função 
de fiscais do processo firmado entre este poder e a empresa contratada, 
conforme o Art. 67 da Lei 8666/93.

N° do 
Processo Contratado Objeto CPF/ CNPJ Fiscais de 

Contrato

0296/ 2017
DISK GÁS E 
AGUA LTDA 
- EPP. 

Aquisição de 300 
(trezentas) cargas 
de gás (GLP) 
botijão de 13 Kg, 
com vasilhame em 
comodato.

05.795.276/0001-27

FISCAIS: 

-Selma Maria 
Oliveira de Lima 
Matrícula: 18109. 

-Danielle Bene-
detti Torreyas 
(SUPLENTE) 
Matrícula: 17226.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
        Palácio Antônio Martins, 31 de julho de 2017.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 048/2017
PROCESSO N.º: 073/ALE/2016 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 001-B/2016
OBJETO:  Contratação de empresa prestadora dos serviços de 
restaurante, para fornecimento de alimentação (lanches, almoços e 
jantares), incluindo sobremesa e bebidas (refrigerante e água mineral), 
visando atender as necessidades desta Casa de Leis, no município de 
Boa Vista.
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA
CNPJ: 34.808.220/0001-68
CONTRATADA: K. M. L. OLIVEIRA – ME
CNPJ Nº: 02.377.047/0001-02
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01001.0103101.2011/33.90.39-101
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93 e suas 
alterações 
DATA DA ASSINATURA: 28/07/2017
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR TOTAL: R$ 286.000,00 (duzentos e oitenta e seis mil reais)
PELA CONTRATANTE: ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS 
FILHO
PELA CONTRATADA: KARLA MAGNA LOPES OLIVEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº03595/2017-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 Suspender, o usufruto das férias da servidora ELLEN 

CRISTINA IORES, matrícula n° 11048, programada para o período de 
03/07/2017 a 01/08/2017, referente ao exercício de 2015, por coincidir com 
licença gestante.

Art. 2º As férias ora suspensas serão usufruídas no período de 
21/12/2017 a 20/01/2018.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio Antônio Martins, 28 de julho de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812


