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SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA

PROJETO DE LEI 
PROJETO DE LEI 077/17

“Institui o Programa Domingo no 
Parque e dá outras providências”

A GOVERNADORA DO ESTADO DE RORAIMA, faço 
saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei:

Art. 1º. Fica o Governo do Estado, autorizado a instituir o 
Programa Domingo no Parque que será realizado nas dependências Parque 
Anauá, nesta Capital,  aos domingos.

Art. 2º. O Programa Domingo no Parque será desenvolvido das 
9h00 às 17h00, onde carros e motos não poderão trafegar internamente, ao 
Parque, cedendo todo o espaço para as pessoas que praticam caminhada, 
andam de bicicleta, de patins e outras atividades esportivas e recreativas.

Art. 3º. Carros e motos quando entrarem no Parque  Anauá 
ficarão estacionados nos locais que serão definidos pela Administração do 
Parque, durante esse horário.

Art. 4º. Após esse horário as dependências do Parque Anauá 
serão liberadas para que os veículos possam trafegar normalmente, nos 
espaços que lhe são reservados.

Art. 5º. As  atividades serão coordenadas pela equipe da 
Secretaria de Estado da Cultura com o apoio de Agentes do Detran e da 
própria administração do Parque, além da Polícia Militar,a que vão orientar 
os usuários do programa bem como, condutores de veículos.

Art. 6º. As despesas decorrentes da aplicação da presente 
lei correrão à conta da dotação orçamentária da Secretaria de Estado da 
Cultura.

Art. 7º. Essa Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Naldo da Loteria

Deputado/PSB
JUSTIFICATIVA

O Programa Domingo no Parque será de grande importância 
para as famílias que frequentam o Parque Anauá, que terão o espaço para a 
prática esportiva e recreativa com mais segurança.  Esse horário é suficiente 
para que uma vez por semana todos possam desenvolver suas atividades 
tranquilamente.

Essa proposta é importante para as pessoas que frequentam o 
Parque Anauá tenham um horário destinado ao esporte, recreação e lazer 
sem que os carros e motos trafeguem nesse horário.

Essa proposta trará segurança para quem pratica atividades no 
domingo e as famílias que frequentam o Parque Anauá, terão um domingo 
tranquilo par seus filhos.

                           Sala das Sessões  01 de Agosto de 2017
Naldo da Loteria

Deputado/PSB

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº   35 /2017

“Concede o título de Cidadão 
Benemérito do Estado de Roraima ao 
Josinaldo Barboza Bezerra”. 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais, faz 
saber que o Plenário aprovou e ela promulga o seguinte Decreto 
Legislativo:

Art. 1°. Fica concedido o Título de Cidadão Benemérito do 
Estado de Roraima ao Senhor Josinaldo Barboza Bezerra, nos termos da 
Lei Estadual nº 061, de 13 de Janeiro de 1994, alterada pela Lei nº 303/01.

Art. 2º. A Mesa Diretora tomará as providências necessárias 
para a realização de Sessão de entrega do Título constante do presente 
instrumento normativo.

Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto 
correrão à conta da dotação orçamentária do Poder Legislativo Estadual.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala de Sessões, em 1º de Agosto de 2017.

BRITO BEZERRA                                              
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA
Filho de Agricultores nasceu no Município de Congo na Paraíba, 

trabalhou na roça até 19 anos, quando mudou para Campina Grande para 
cursar graduação superior em Geografia pela Universidade Estadual da 
Paraíba, migrou para Roraima em julho de 1997.
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014/2017, na Sessão Plenária do dia 04/04/2017, com o objetivo de “Apurar 
notícia de fato sobre as invasões promovidas pela Federação das Associações 
de Moradores do Estado de Roraima – FAMERR, e demais entidades que a 
posteriori possam ser identificadas como possíveis participantes de ocupação 
no âmbito de RR.” . A presente Comissão Especial é composta pelos senhores 
Parlamentares Marcelo Cabral, Presidente; Masamy Eda, Vice-Presidente; 
Jânio Xingú, Relator; Zé Galeto, Relator Adjunto; Mecias de Jesus, Soldado 
Sampaio e Gabriel Picanço Membros. Nos termos do § 1º do art. 45 do 
Regimento Interno desta Casa de Leis, vem requerer após ouvir o Plenário, 
prorrogação de prazo para funcionamento, por mais  30 dias.  

    Sala das Sessões, 26 de junho de 2017
                    Atenciosamente

Marcelo Cabral
 Presidente da Comissão

                                                                                                                                                      
                             INDICAÇÕES

INDICAÇÃO N° 311/2017.
O Parlamentar que a este subscreve, com amparo no art. 

202 do Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento ao 
Excelentíssimo Senhor Secretário de Infra-Estrutura do Estado da seguinte 
Indicação:

RECUPERAÇÃO DAS PONTES DE MADEIRA, SITUADA 
NA VICINAL IPIRANGA NA REGIÃO DO TAMANDARÉ, 
MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ, QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO 
CRÍTICO.

JUSTIFICATIVA
Tendo em vista a visita realizada aos moradores daquela 

localidade, que preocupados, temem que a situação se agrave ainda mais 
com a chegada do forte inverno, que ocasionará à impossibilidade de acesso 
dos alunos a escola localizada na Vila do Apiaú bem como o escoamento da 
produção dos agricultores que residem naquela vicinal.

Esse o principal objetivo da presente Indicação.
Sala das Sessões, 27 de junho de 2017.

CHICO MOZART
Deputado Estadual

INDICAÇÃO N° 312/2017.
O Parlamentar que a este subscreve, com amparo no art. 

202 do Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento ao 
Excelentíssimo Senhor Secretário de Infra-Estrutura do Estado da seguinte 
Indicação:

QUE SEJA REALIZADO A OPERAÇÃO TAPA BURACO 
NA RODOVIA RR 325, MAIS CONHECIDA COMO VICINAL 
TRONCO DO APIAÚ, LOCALIZADO NA REGIÃO DO APIAÚ, 
MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ, QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO 
CRÍTICO.

JUSTIFICATIVA
Tendo em vista a visita realizada aos moradores daquela 

localidade, que preocupados, temem que a situação se agrave ainda 
mais com a chegada do forte inverno, os produtores que usam a rodovia 
estão tendo grandes prejuízos tendo em vista a péssima condições da 
Rodovia.

Esse o principal objetivo da presente Indicação.
Sala das Sessões, 27 de junho de 2017.

CHICO MOZART
Deputado Estadual

INDICAÇÃO N° 313/2017.
O Parlamentar que a este subscreve, com amparo no art. 

202 do Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento ao 
Excelentíssimo Senhor Secretário de Infra-Estrutura do Estado da seguinte 
Indicação:

RECUPERAÇÃO DAS PONTES DE MADEIRA, 
SITUADA NA VICINAIL 02 NA REGIÃO DO APIAÚ, MUNICÍPIO 
DE MUCAJAÍ, QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO CRÍTICO.

JUSTIFICATIVA
Tendo em vista a visita realizada aos moradores daquela 

localidade, que preocupados, temem que a situação se agrave ainda mais 
com a chegada do forte inverno, que ocasionará à impossibilidade de acesso 
dos alunos a escola localizada na Vila do Apiaú bem como o escoamento da 
produção dos agricultores que residem naquela vicinal.

Esse o principal objetivo da presente Indicação.
Sala das Sessões, 27 de junho de 2017.

CHICO MOZART
Deputado Estadual

O homenageado além da graduação em geografia, também 
graduou bacharel em direito na Universidade Federal de Roraima, é 
mestre em Direito Ambiental pela Universidade Estadual do Amazonas, e 
atualmente é doutorando em geografia pela Universidade Federal do Ceará.

Militou na política desde cedo, participando de grupo estudantil 
na UEPB de 1993 a 1996, aderiu a movimentos pacíficos inspirados nas 
ideias de Martin Luther King, foi Conselheiro do FUNDEF em 2006, de 
2010 a 2013 foi diretor geral SINTER onde lutou pelo cumprimento da Lei 
do Piso do Magistério.

Atualmente é professor geografia na Universidade Estadual 
Roraima, e atua como advogado colaborando juridicamente com a Pastoral 
da Terra em Roraima, e ainda atua como colabora com curso de formação 
de lideranças jovens nas escolas da periferia de Boa Vista.

Por todos relevantes serviços prestados à sociedade roraimense 
narrados acima é que apresentamos o presente Projeto de Decreto 
Legislativo.

Sala de Sessões, em 1º de Agosto de 2017
BRITO BEZERRA 

DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTOS

REQUERIMENTO Nº 056/2017
Boa Vista-RR, 20 de junho de 2017.

Excelentíssimo Senhor
Jalser Renier Padilha- Presidente Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima.
Assunto: Realização de Audiência Pública 

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, com base no artigo 192 do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, requeiro a 
realização da Audiência Pública com os Presidentes Sindicais e servidores 
do Estado de Roraima das categorias: Quadro Geral (Lei 1032/16), 
Femarh, Iacti, Iteraima, Aderr, Sesau e Codesaima, a fim de discutir as 
reivindicações dessas categorias, dentre as quais estão: Equiparação com 
PCCR área tecnológica Femarh/Iacti; Tramitação do PCCR do Iteraima, que 
se encontra na Casa Civil; Elaboração e encaminhamento do novo PCCR 
Aderr e Sesau; Codesaima (cumprimento dos acordos com o Ministério 
do Trabalho em relação ao PCCR); Auxílio alimentação; cumprimento das 
datas-base de 2016 e 2017.

Coloco-me à disposição de V. Excelência, para dirimir qualquer 
dúvida.
 Atenciosamente,

JÂNIO XINGU
Deputado Estadual                                    

REQUERIMENTO Nº 059/2017
A Sua Excelência o Senhor
Deputado JALSER RENIER
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

Senhor Presidente,
O Deputado que a este subscreve, em conformidade com 

o art. 153, inciso II, art. 192, parágrafo único, inciso I, alínea “b” 
e inciso II, alínea “b” c/c incisos XVIII e XVII do art. 196, todos do 
Regimento Interno, requer de Vossa Excelência, após ouvir o Plenário, 
a transformação da Sessão Plenária em Comissão Geral, no dia 09 de 
agosto do corrente ano, às 10h, momento em que esta casa Legislativa 
estará realizando a posse da Diretoria do Parlamento Amazônico, tema de 
interesse de nosso Estado.

Sala das Sessões, 27 de junho de 2017.
Deputado Estadual CORONEL CHAGAS

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

REQUERIMENTO Nº  060/2017
_________________________________
Excelentíssimo Senhor
Deputado Coronel Chagas
Presidente em Exercício da Assembleia Legislativa/RR
_________________________________
                     Senhor Presidente
  A Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos 
termos da Resolução 017/17,  aprovada  por meio do Requerimento nº 
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só a Comunidade do Samã II, como também as comunidades Aldeia Samã, 
Ingarumã, Arai e Nova Jerusalém.

Por estas e outras razões, é que pedimos a sensibilidade de Vossa 
Excelência para o atendimento desta indicação.

Sala das Sessões, 19 de junho de 2017.
Aurelina Medeiros
Deputada Estadual

 
INDICAÇÃO Nº 318 /17

O Deputado que a esta subscreve, com amparo no art. 202 do 
Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento à Excelentíssima 
Senhora Governadora do Estado Suely Campos, a seguinte INDICAÇÃO:

REFORMA PREDIAL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA 
ESCOLA ESTADUAL AMERICA SARMENTO, NO MUNICIPIO 
DE BOA VISTA – RR. 

JUSTIFICATIVA
Os prédios das escolas públicas municipais precisam 

constantemente de manutenção, reforma ou ampliação. A reforma e 
ampliação contribuem para melhorar as condições de trabalho dos 
servidores e aprendizagem dos alunos, além de atender a crescente 
demanda por vagas. 

A referida Escola Municipal atende atualmente cerca de 847 
(oitocentos e quarenta e sete) alunos e necessita urgentemente de uma 
reforma nos seus espaços conforme ofícios anexos, a fim de melhorar toda 
a sua estrutura, melhorando o aspecto do ambiente escolar, proporcionando 
aos alunos um ambiente confortável e aconchegante.

A comunidade escolar, tanto por parte dos educadores, pais e 
alunos, vem solicitando que seja feita essa tão sonhada reforma, por isso, 
solicitamos que seja providenciada o mais breve possível.  

Pelo exposto, solicito mui respeitosamente que a presente 
Indicação seja atendida.

Sala das Sessões, 27  de Junho de 2017.
BRITO BEZERRA                                              

DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 331/17
O parlamentar que a esta subscreve, com base no Art. 202 do 

Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento a Excelentíssima 
Senhora Governadora da seguinte INDICAÇÃO:
 REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DE 
RORAIMA – EMUR. LOCALIZADA NA AVENIDA BRIGADEIRO 
EDUARDO GOMES, 2952 AEROPORTO.

JUSTIFICATIVA
A Escola de Música tem um papel importante para a sociedade 

ao despertar talentos. A instituição existe há 34 anos e já formou vários 
profissionais ela também tem estimulado a produção e a criação musical ao 
oferecer um ensino de qualidade, atualmente ela atende cerca 1.430 alunos 
a partir dos sete anos de idade, nos turnos matutino, vespertino e noturno.

Portanto, a revitalização só vem a somar nos serviços ofertados 
pela instituição, melhorando assim as condições de ensino destes alunos. 
Fotos em anexo.

Sala das sessões, 31 de Julho  de 2017
ZÉ GALETO

Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 332/17
O parlamentar que a esta subscreve, com base no Art. 202 do 

Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento a Excelentíssima 
Senhora Governadora da seguinte INDICAÇÃO
 MANUTENÇÃO DAS VICINAIS 01,02,03 e 04 DA VILA 
DO TABOCA MUNICÍPIO DE CANTÁ. QUE ENCONTRA-SE EM 
PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE.

Justificativa
A presente propositura tem por objetivo atender os anseios dos 

moradores da região do taboca, pela qual enfrenta grandes problemas de 
trafegabilidade de veículos é também para realizar  escoamento de seus 
produtos com segurança. 

Devido as péssimas condições das vicinais  acaba contribuindo 
para o desperdício das produções  e  aumentando os encargos sobre os 
produtos. Ao realizarmos uma visita ao local, verificamos que todas as redes 
viárias da região é composta por estradas não pavimentadas e totalmente 
intrafegáveis.  

Essas  vias são  responsáveis   pelo  acesso, dos  moradores  do  campo, aos  
serviços básicos como educação, saúde e lazer. 

Portanto, a manutenção e de grande relevância para proporcionar 
de forma mais rápida e eficaz a circulação de pessoas, bens e mercadorias, 

INDICAÇÃO N° 314/2017.
O Parlamentar que a este subscreve, com amparo no art. 

202 do Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento ao 
Excelentíssimo Senhor Secretário de Infra-Estrutura do Estado da seguinte 
Indicação:

RECUPERAÇÃO DAS PONTES DE MADEIRA, 
SITUADA NA VICINAIL 05 NA REGIÃO DO APIAÚ, MUNICÍPIO 
DE MUCAJAÍ, QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO CRÍTICO.

JUSTIFICATIVA
Tendo em vista a visita realizada aos moradores daquela 

localidade, que preocupados, temem que a situação se agrave ainda mais 
com a chegada do forte inverno, que ocasionará à impossibilidade de acesso 
dos alunos a escola localizada na Vila do Apiaú bem como o escoamento da 
produção dos agricultores que residem naquela vicinal.

Esse o principal objetivo da presente Indicação.
Sala das Sessões, 27 de junho de 2017.

CHICO MOZART
Deputado Estadual

INDICAÇÃO N° 315/2017.
Parlamentar que a este subscreve, com amparo no art. 202 do 

Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento a Excelentíssima 
Desembargadora Elaine Cristina Bianchi Presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado de Roraima da seguinte Indicação:

QUE SEJA IMPLANTADO O SERVIÇO CARTORIAL DE 
REGISTRO CIVIL NO REGIME DE PLANTÃO PERMANENTE 
NO INSTITUTO MEDICO LEGAL – IML, PARA EMISSÃO DE 
CERTIDÃO DE ÓBITO.

JUSTIFICATIVA
.A presente Indicação visa facilitar a emissão da Certidão de 

Óbito onde muitas das vezes, a pessoa desinformada e atordoada pela 
perda irreparável, não possui sequer recursos financeiros para se deslocar à 
procura do local exato para emissão da Certidão de Óbito. Este serviço ora 
pretendido facilitaria enormemente o andamento deste processo doloroso e 
até traumático para muitos parentes.

 Esse o principal objetivo da presente Indicação.
Sala das Sessões, 27 de junho de 2017.

CHICO MOZART
Deputado Estadual

INDICAÇÃO N° 316/2017.
Parlamentar que a este subscreve, com amparo no art. 202 do 

Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento a Excelentíssima 
Desembargadora Elaine Cristina Bianchi Presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado de Roraima da seguinte Indicação:

QUE SEJA IMPLANTADO O SERVIÇO CARTORIAL 
NA SEDE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO 
ESTADO DE RORAIMA - DETRANRR.

JUSTIFICATIVA
A presente Indicação visa atender uma demanda enorme de 

pessoas que necessitam desembaraçar documentação, mormente nas 
transações de compra e venda de veículos, além daquelas que precisam 
de reconhecimento de firma e autenticações de documentos. Por fim, tal 
medida simplificará este processo e concentrará em um só local órgãos que 
facilitarão a vida dos usuários. 

 Esse o principal objetivo da presente Indicação.
Sala das Sessões, 27 de junho de 2017.

CHICO MOZART
Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 317/2017
A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 

202, do Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência, que 
após ouvido o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Governadora a seguinte indicação:
 “Implantação do ensino médio na Escola Tuxaua Feliciano 
dos Santos, Comunidade Samã II – município de Pacaraima”.

Justificativa
A Escola Tuxaua Feliciano dos Santos, situada na Comunidade 

Samã II, conta com grande demanda de jovens que necessitam desses 
serviços. Apesar da demanda, a escola só oferece o ensino fundamental.

Isso tem gerado insatisfação aos pais e a muitos estudantes, que 
não podem continuar seus estudos por falta da oferta do curso. A distância 
para outras escolas e a falta de estímulo, também contribuem para a evasão 
escolar na comunidade. 

Devemos ressaltar que a implantação desse curso vai atender não 
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ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA

ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA SEXCENTÉSIMA DÉCIMA 
SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUINQUAGÉSIMO QUARTO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
Às nove horas do dia dois de agosto de dois mil e dezessete, no Plenário desta 
Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima sexcentésima décima sétima 
Sessão Ordinária do quinquagésimo quarto 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, proceder à leitura da Ata da Sessão anterior, que foi 
lida e aprovada na íntegra. Prosseguindo, solicitou ao Senhor Primeiro-
Secretário, Deputado Naldo da Loteria, proceder à leitura do Expediente. 
RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: Proposta de Emenda à Constituição nº 
007/17, de autoria de vários deputados, que “adita o parágrafo 2º ao artigo 33 
da Constituição Estadual, transformando o parágrafo único em parágrafo 1º e 
dá outras providências”; Projeto de Lei s/nº, de 28/06/17, dos Deputados 
Soldado Sampaio e Coronel Chagas, que “dispõe sobre a lavratura, a apostila 
e expedição da Carta-Patente aos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militares do Estado de Roraima”; Projeto de Lei s/nº, de 31/07/17, 
de autoria do Deputado Mecias de Jesus, que “determina procedimentos para 
a realização de cirurgia plástica reparadora da mama pela rede Estadual de 
Saúde, nos casos de mutilação total ou parcial decorrente de utilização de 
técnica de tratamento de câncer, bem como cirurgia de Mamoplastia Redutora 
em caso de seios excessivamente grandes e dá outras providências”; Projeto 
de Lei s/nº, de 31/07/17, de autoria do Deputado Mecias de Jesus, que “dispõe 
sobre a vedação da exigência de comparecimento do idoso enfermo aos 
órgãos públicos estaduais e assegurando-lhe o atendimento domiciliar para a 
obtenção de laudo de saúde”; Projeto de Lei s/nº, de 31/07/17, de autoria  do 
Deputado Joaquim Ruiz, que “dispõe sobre a reserva de vagas na Universidade 
Estadual de Roraima (UERR) para candidatos provenientes da capital do 
Estado e do interior a fim de promover o acesso dos roraimenses ao Ensino 
Superior”; Projeto de Lei s/nº, de 31/07/17, de autoria do Deputado Joaquim 
Ruiz, que “dispõe sobre o reconhecimento, no âmbito estadual, da Profissão 
de Bombeiro Civil e dá outras providências”; Projeto se Lei s/nº, de 01/08/17, 
de autoria do Deputado Naldo da Loteria, que “institui o Programa Domingo 
no Parque e dá outras providências”; Projeto de Decreto Legislativo s/nº, de 
01/08/17, de autoria do Deputado Jorge Everton, que “concede a Comenda 
Orgulho de Roraima ao Primeiro Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado de Roraima, Eudes Valério, e dá outras providências”; Projeto de 
Decreto Legislativo s/nº, de 01/08/17, de autoria do Deputado Brito Bezerra, 
que “concede a Comenda Orgulho de Roraima à Senhora Adriana da 
Conceição Sousa e dá outras providências”; Projeto de Decreto Legislativo s/
nº, de 01/08/17, de autoria do Deputado Brito Bezerra, que “concede a 
Comenda Orgulho de Roraima ao Senhor Josinaldo Barboza Bezerra e dá 
outras providências”; Projeto de Decreto Legislativo s/nº, de 01/08/17, de 
autoria do Deputado Brito Bezerra, que “concede a Comenda Ordem do 
Mérito Legislativo, na categoria Mérito Especial, ao Senhor Regys Odlare de 
Lima Freitas e dá outras providências”; Indicação s/nº, de 19/06/17, de 
autoria da Deputada Aurelina Medeiros, encaminhando ao Governo do 
Estado, solicitação para implantação do ensino médio na Escola Tuxaua 
Feliciano dos Santos, Comunidade Samã II – Município de Pacaraima-RR; 
Indicação s/nº, de 27/06/17, de autoria do Deputado Chico Mozart, 
encaminhando à Secretaria de Estado da Infraestrutura – SEINF, solicitação 
para recuperação das pontes de madeira situadas na Vicinal 02, na Região do 
Apiaú, Município de Mucajaí-RR; Indicação s/nº, de 27/06/17, de autoria do 
Deputado Chico Mozart, encaminhando à Secretaria de Estado da 
Infraestrutura – SEINF, solicitação para recuperação das pontes de madeira, 
situadas na Vicinal 05, na Região do Apiaú, Município de Mucajaí-RR; 
Indicação s/nº, de 27/06/17, de autoria do Deputado Chico Mozart, 
encaminhando à Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, solicitação 
para que seja realizada a operação tapa buracos na Rodovia RR-325, mais 
conhecida como Vicinal Tronco, localizada na Região do Apiaú, Município 
de Mucajaí-RR; Indicação s/nº, de 27/06/17, de autoria do Deputado Chico 
Mozart, encaminhando à Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, 
solicitação para recuperação das pontes de madeira situadas na Vicinal 
Ipiranga, na Região do Tamandaré, Município de Mucajaí-RR; Indicação s/
nº, de 27/06/17, de autoria do Deputado Chico Mozart, encaminhando à 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, solicitação para que 
seja implantado o serviço cartorial de Registro Civil no regime de plantão 
permanente no Instituto Médico Legal – IML, para emitir Certidão de Óbito; 
Indicação s/nº, de 27/06/17, de autoria do Deputado Chico Mozart, 
encaminhando à Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, 
solicitação para que seja implantado o serviço cartorial na Sede do 

garantindo segurança e facilidade nas deslocações. 
Por fim, diante do exposto, solicito ao poder executivo que 

atenda este pedido  afim de sanar este problema o mais breve possível.
Sala das Sessões, 02 de Agosto de 2017

ZÉ GALETO
Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 333/17
O parlamentar que a esta subscreve,  com base no Art. 202 do 

Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento A Excelentíssima 
Senhora governadora de seguinte INDICAÇÃO:
  REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL VANDA DA SILVA 
PINTO, LOCALIZADA NA RUA ESTEVAM PEREIRA DA COSTA, 
1721, BAIRRO SANTA LUZIA, BOA VISTA. QUE SE ENCONTRA 
EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA.

JUSTIFICATIVA
A referida indicação se justifica em virtude do preocupante estado 

de abandono da escola, ela esta com sua estrutura totalmente comprometida 
precisando de reforma urgente. De  acordo com a comunidade escolar, há 
mais de treze anos não passa por uma reforma. Com a chegada do inverno 
ficou ainda pior, tiveram que improvisar uma outra entrada para os alunos 
e demais funcionários, pois o portão de acesso ficou intransitável por conta 
de uma grande quantidade de água emposada na frente da escola. Quem 
passa pela unidade de ensino, se depara com a fachada completamente 
deteriorada pela ação do tempo.

Por fim, esperamos que este anseio seja atentido o mais breve 
possível.

Sala das Sessões, 01 de Julho de 2017
Zé Galeto

Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 334/17
 O parlamentar que a esta subscreve, com base no Art. 202 do 
Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento A Excelentíssima 
Senhora governadora da seguinte INDICAÇÃO:
 REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL 
PROFESSORA RAIMUNDA NONATO FREITAS DA SILVA. 
LOCALIZADA NA RUA: SARDINHA, N°1398 BAIRRO:SANTA 
TEREZA, MUNICÍPIO DE BOA VISTA.

JUSTIFICATIVA
A presente indicação tem por finalidade sugerir ao Poder 

Executivo a revitalização da escola acima citada. 
Tal medida se justifica, uma vez que a escola se encontra 

em péssimo estado de conservação, impossibilitando um ensino de 
qualidade. Pois estudar em um local onde a estrutura e precária pode 
desestimular ou até mesmo contribuir para um possível afastamento do 
aluno a escola. 

A educação é um direito constitucional e o estado tem o dever 
de oferecer as condições ideais ao atendimento desse direito aos alunos 
professores e funcionários.

Por fim, mediante a esses fatos, é que pedimos a revitalização da 
escola o mais breve possível. Fotos em Anexo.

Sala das Sessões, 01 de Agosto de 2017
ZÉ GALETO

Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 338/17
O parlamentar que a esta subscreve, com base no Art. 202 do 

Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento A Excelentíssima 
Senhora governadora da seguinte INDICAÇÃO:
 RECONSTRUÇÃO DAS PONTES DE MADEIRA 
DA VICINAL 01 LOCALIZADA NA VILA DO TABOCA, NO 
MUNICÍPIO DE CANTÁ. QUE ENCONTRA-SE EM PÉSSIMAS 
CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. 

JUSTIFICATIVA
As pontes encontram-se em péssimas condições de 

trafegabilidade, as estruturas de madeira estão totalmente destruídas, 
deixando iminentes os riscos de acidentes com os produtores e alunos da 
vicinal acima citada.

Portanto, faz-se necessário a reconstrução delas o mais breve 
possível, a fim de conceder o direito de ir é vir dos moradores da região. 
Na certeza da atenção a presente indicação, é que pedimos a sua aprovação 
na realização deste serviço. Segue as fotos em anexo. 

Sala das Sessões, 02 de Agosto de 2017
ZÉ GALETO

Deputado Estadual
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estão clamando por socorro, mas a Governadora sequer colocou uma nota de 
pesar aos familiares. De acordo com o Senhor Parlamentar, o hospital está 
fechado para a imprensa, ninguém tem acesso ao número real de mortes e a 
única empresa que tem acesso é a funerária contratada pela SETRABES. 
Continuando, enfatizou que a situação da saúde é gravíssima e, se o governo 
não começar a tomar as devidas providências, mortes também ocorrerão na 
Maternidade Nossa Senhora de Nazaré. Após, destacou que o processo de 
cassação da Governadora será votado nesta Casa e, se for culpada, será 
afastada do cargo por noventa dias. Finalizou, destacando que a situação é 
inaceitável e continuará denunciando e não abandonará essas famílias que 
perderam seus entes queridos por conta da falta de compromisso da 
Governadora. O Senhor Deputado Joaquim Ruiz iniciou lamentando a 
ausência dos seus pares à Sessão para votação de importantes matérias. Em 
seguida, reportando-se a questão da saúde no estado, ressaltou que o doutor 
Maciel, com formação de pós-doutorado, especializado em microcirurgia de 
câncer de próstata, que opera no Hospital Sírio-Libanês, poderia ser 
aproveitado pelo HGR para fazer cirurgias de alta complexidade, mas está 
trabalhando no Hospital de Referência da Mulher na área de urologia. Em 
seguida, informou que apesar do curso de Medicina estar funcionando no 
HGR, ainda não está regulamentado como Hospital Universitário, o que o 
impede de receber mais recursos do SUS. Ressaltou ainda que defende a 
implantação do Curso de Medicina na Universidade Estadual de Roraima, 
destacando que se a Fundação Universidade Estadual passasse a administrar 
o HGR, não haveria possibilidade de haver corrupção, e com isso haveria a 
possibilidade de mais contratação de bons médicos. Em seguida, pediu apoio 
aos seus pares para a aprovação de projeto que destina 40% das vagas dos 
cursos da Universidade Estadual para os estudantes de Boa Vista, 40% para 
os estudantes do interior do Estado e 20% para estudantes de outros estados, 
bem como ao Projeto que trata da regulamentação do Corpo de Bombeiro 
Civil. Continuando, informou que a Governadora não repassou o duodécimo 
das estatais e que o governo enfrenta dificuldades que poderão ser agravadas 
por falta de planejamento. Após, manifestou-se preocupado com a divulgação 
de realização de concurso público e criação de novas secretarias por parte do 
governo, uma vez que, em sua opinião, o Estado não dispõe de recursos para 
manter nem o que já está funcionando. Finalizou apelando mais uma vez aos 
seus pares para que agilizem a votação desses dois projetos, que são de suma 
importância para o Estado.  ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente 
anunciou para pauta da Ordem do Dia a discussão e votação, em primeiro 
turno, das seguintes proposições: discussão e votação do Projeto de Lei 
Complementar nº 011/17, que “dispõe sobre a unificação e reclassificação de 
cargos em comissão do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de 
Roraima e dá outras providências”, de autoria do Poder Judiciário; Projeto de 
Lei Complementar nº 012/17, que “dispõe sobre o aumento do número de 
cargos em comissão, código TJ/DCA-6, do quadro de pessoal do Poder 
Judiciário do Estado de Roraima, e dá outras providências”, de autoria do 
Poder Judiciário; e Projeto de Resolução Legislativa nº 008/17, que “altera-se 
o disposto no caput do artigo 166 do Regimento Interno deste Poder e dá 
outras providências”, de autoria da Mesa Diretora. Em seguida, o Senhor 
Presidente suspendeu a Sessão pelo tempo necessário para as Comissões em 
Conjunto pudesse analisar e emitir parecer aos Projetos de Lei Complementar 
nºs 011 e 012/17 e a Comissão de Constituição Justiça e Redação Final ao 
Projeto de Resolução Legislativa nº 008/17. Após o tempo estipulado, o 
Senhor Presidente reabriu a Sessão, transferindo a pauta da Ordem do Dia 
para a próxima Sessão. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Não houve. E, não 
havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente encerrou a Sessão, 
convocando outra para o dia 03 de agosto, à hora regimental. Registraram 
presença, no painel, os Senhores Deputados: Angela Portella, Brito 
Bezerra, Chico Mozart, Coronel Chagas, Evangelista Siqueira, 
Flamarion Portela, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías Maia, Joaquim 
Ruiz, Jorge Everton, Marcelo Cabral, Masamy Eda, Naldo da Loteria, 
Odilon Filho, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA

ATA DA 2603ª SESSÃO, EM 23 DE MAIO DE 2017.
53º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=        ORDINÁRIA         =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CHICO MOZART

(Em exercício)
  Às nove horas do dia vinte e três de maio de dois mil e 
dezessete, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
sexcentésima terceira 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 

Departamento Estadual de Trânsito de Roraima – DETRAN-RR; Indicação s/
nº, de 27/06/17, de autoria do Deputado Brito Bezerra, encaminhando ao 
Governo do Estado solicitação para reforma predial, elétrica e hidráulica na 
Escola Estadual América Sarmento, localizada nesta Capital; Indicação s/nº, 
de 11/07/17, de autoria do Deputado Brito Bezerra, encaminhando ao 
Governo do Estado, solicitação para alteração da Lei 1.109/2016, que institui 
a Política Estadual de Incentivo à Geração e Aproveitamento da Energia 
Solar, Eólica e Biomassa, em seu art. 4º, inciso II, modificando o texto de (…) 
1 MW para (…) 5MW (…); Indicação s/nº, de 04/07/17, de autoria do 
Deputado Masamy Eda, encaminhando ao Governo do Estado solicitação 
para providências quanto à falta de medicamentos para o tratamento de 
pacientes com Lupos; Indicação s/nº, de 04/07/17, de autoria do Deputado 
Masamy Eda, encaminhando ao Governo do Estado solicitação para 
recuperação da RR-171, de acesso ao Município de Uiramutã-RR; Indicação 
s/nº, de 05/07/17, de autoria do Deputado Masamy Eda, encaminhando ao 
Governo do Estado solicitação para regularização do fornecimento da 
merenda escolar na Escola Tereza Teodoro de Oliveira, localizada no 
Município de Caroebe-RR; Indicação s/nº, de 05/07/17, de autoria do 
Deputado Masamy Eda, encaminhando ao Governo do Estado solicitação 
para recuperação da BR-174, sentido Pacaraima; Indicação s/nº, de 06/07/17, 
de autoria do Deputado Masamy Eda, encaminhando ao Governo do Estado 
solicitação para recuperação da BR-401 e BR-433, acesso ao Município de 
Normandia-RR; Indicação s/nº, de 06/07/17, de autoria do Deputado Masamy 
Eda, encaminhando ao Governo do Estado solicitação para recuperação do 
Parque Aquático do Bairro Jardim Primavera, localizado nesta Capital; 
Indicação s/nº, de 07/07/17, de autoria do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado solicitação para recuperação das pontes 
da Vicinal 03, da Região do Taboca, localizada no Município de Cantá-RR; 
Indicação s/nº, de 07/07/17, de autoria do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado solicitação para recuperação do Parque 
Aquático Brigadeiro Ottomar de Sousa Pinto, localizado no Município de 
Caracaraí-RR; Indicação s/nº, de 11/07/17, de autoria do Deputado Masamy 
Eda, encaminhando ao Governo do Estado solicitação para recuperação do 
antigo Centro Comercial do Boa Vista Shopping, localizado nesta Capital; 
Indicação s/nº, de 11/07/17, de autoria do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado solicitação para recuperação e 
pavimentação do pátio do Posto Fiscal do Jundiá, localizado no Município de 
Rorainópolis-RR; Indicação s/nº, de 31/07/17, do Deputado Zé Galeto, 
encaminhando ao Governo do Estado solicitação para manutenção da ponte 
de madeira de 8 metros, localizada na BR-340, Vicinal do Novo Limão, no 
Município de Boa Vista-RR; Indicação s/nº, de 31/07/17, de autoria do 
Deputado Zé Galeto, encaminhando ao Governo do Estado solicitação para 
revitalização da Escola de Música de Roraima – EMUR; Memorando nº 114, 
de 11/06/17, de autoria do Deputado Soldado Sampaio, solicitando publicação 
no Diário Oficial da Assembleia da Menção Elogiosa (anexa) aos Policiais 
Militares de Roraima; Memorando nº 141, de 31/07/17, de autoria da 
Deputada Lenir Rodrigues, informando suas ausências nas sessões plenárias 
dos dias 01, 02 e 03 de agosto do corrente ano. GRANDE EXPEDIENTE: 
O Senhor Deputado Izaías Maia iniciou seu pronunciamento, mais uma vez, 
chamando a atenção das autoridades para os problemas energéticos do 
Estado, destacando que, além do caos social que sofre a Venezuela, que pode 
prejudicar o fornecimento de energia ao Estado de Roraima, existe também a 
possibilidade de o Complexo de Guri romper por conta do excesso de água, 
acarretando o corte de energia de forma imediata, ficando o Estado às escuras. 
O Senhor Deputado Coronel Chagas iniciou convidando seus pares e a 
sociedade em geral a participarem no próximo dia nove, no Plenário desta 
Casa, da Solenidade que dará posse à nova Diretoria e aos membros do 
Conselho Fiscal do Parlamento Amazônico e, em seguida, da reunião do 
Parlamento Amazônico, ocasião em que os palestrantes irão deliberar sobre 
assuntos de interesses da região amazônica, dentre eles o índice de governança 
municipal, realizado anualmente pelo Conselho Federal de Administração, 
que tem por finalidade verificar como está a gestão de cada município 
brasileiro, onde serão convidados também os acadêmicos do curso de 
Administração do Estado; e a regulamentação da Lei dos Freeshoppings em 
cidades gêmeas de fronteiras, que, em sua opinião, é muito importante para 
melhorar a economia do Estado. Finalizou, destacando a importância do 
evento que é de suma importância para solucionar os problemas que afetam o 
Estado, com a força do Parlamento, que representa mais de 250 deputados 
junto ao Governo Federal. O Senhor Deputado George Melo iniciou sua fala, 
mais uma vez, tecendo críticas ao governo, afirmando que, por conta da falta 
de gestão, o Estado está abandonado e a Governadora, ao invés de investir os 
recursos em benefícios para o povo de Roraima, direciona tudo para seus 
familiares e agregados, através de contratos e licitações superfaturadas. 
Continuando, manifestou sua indignação com o caos que assola a área da 
saúde, afirmando que ninguém se manifesta para falar das mortes que vêm 
ocorrendo no HGR, enfatizando que as famílias que perderam seus familiares 
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Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para o 
Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chicão da Silveira procede à 
chamada dos oradores inscritos para o Grande Expediente.
 O Senhor Deputado Izaías Maia - Senhor Presidente, demais 
Parlamentares e o povo aqui presente. Vou falar em cinco minutos só para 
chamar a atenção. Os criminosos voltam a atacar prédios públicos. Vamos 
voltar a até bem pouco tempo atrás quando as autoridades diziam que 
não existia facções no estado. Eu colocava nos meus programas de rádio 
e televisão gravações de membros de facção com o objetivo de alertar a 
sociedade, aí alguns diziam que eu estava dando apoio para o bandido. Não 
é dar apoio para bandido, colocava nos programas para a sociedade tomar 
conhecimento e se proteger porque as facções na capital e no interior, assim 
como em todo o Brasil, não estão alisando, matam sem piedade. As facções 
tocaram fogo em agências bancárias e em vários outros locais e, agora, 
parece que as autoridades começaram a entender que existem facções. 
Mesmo assim, acho que muita coisa não foi feita pois os criminosos voltam 
a atacar prédios públicos. Isso aqui é um alerta, e o alerta maior que eu vou 
fazer é porque, no trabalho investigativo feito pelas autoridades policiais, 
prenderam vários elementos membros de facção que têm contato com o 
Brasil e com o mundo, o mundo da bandidagem. Com esses homens foram 
encontradas listas de nomes de agentes carcerários e presidiários e muitos já 
morreram. Só que parece que a briga entre facções e a morte de elementos 
ligados ao mundo do crime não tem muito futuro não. E, nessa relação, tem 
o nome de carcereiro, de agente carcerário, agentes públicos, autoridades, 
políticos, que podem ir se vacilarem, para os sete palmos. Então, o que 
eu queria aqui era alertar, principalmente as autoridades, para que tomem 
cuidado porque eles não estão brincando, tudo que acontece dentro do 
sistema prisional se reflete aqui fora. Vocês já viram muitos corpos estirados, 
encontrados aqui nessa cidade, jogados em terrenos baldios, abandonados. 
E o trabalho do mundo do crime vai continuar. O alerta que eu faço é que 
as autoridades, de forma geral, se cuidem. Eu sempre disse aqui, e muitas 
pessoas entenderam errado, que o bandido cumpra a sua pena dentro da 
lei, com suas condições. Que as autoridades deem condições para aquilo 
que a lei exige, para que eles possam cumprir a sua pena, mas parece que 
o pessoal está brincando. Você pode perguntar porque estou falando isso. 
Estou falando porque, no trabalho que faço há 20 anos em rádio e televisão, 
eu tenho contato com familiares e com todo tipo de gente, é o preso, é o 
albergado, é o sem futuro, tudo. Vejo e ouço as conversas e acredito que os 
bandidos não querem mexer com a sociedade, de vez em quando matam 
um, mas o negócio deles é chamar a atenção. Agora eles decidiram que, 
para chamar a atenção, têm que despachar para o outro mundo autoridades 
de uma forma geral, seja político, agente público, seja lá quem for. Então, 
eu gostaria só de alertar, inclusive a sociedade também, porque as facções 
agem na onda do assalto. Se tem que matar alguém, mata e diz que foi um 
assalto, esse é o mundo da bandidagem. Às vezes, você está sentado em 
qualquer lugar, tomando um copo de café, e do teu lado tem um bandido, 
fora os que estão livres nesse Brasil de meu Deus. Aqui não é diferente, 
os caras entram, saem e fogem a hora que querem, é aquela confusão. 
Então eu queria só alertar a sociedade, de uma forma geral, e pedir aos 
parlamentares, não só estaduais, mas aos federais, que façam alguma coisa 
para que o sistema prisional e o governo cumpram a sua parte, e para que 
o presidiário cumpra a sua parte dentro da lei e haja paz, porque se correr 
sangue dentro da PA, tenha certeza de que o sangue vai correr aqui fora 
também. Lembram do policial Sena, lembram do Ari, lembram de vários 
policiais que foram mortos? Inclusive um que tinha chegado do enterro da 
mãe, estava sentado na calçada se lamentando e o bandido chegou e “pow”, 
matou o cara. Eles não têm piedade de ninguém. Então, vamos nos proteger 
e fazer alguma coisa logo. Não pode ficar só na conversa fiada e passar cem 
anos para resolver, tem que agir, tomar uma atitude e resolver a situação. 
Outro assunto que sempre gosto de lembrar é que a escuridão está se 
aproximando, a confusão na Venezuela só aumenta. Hoje, já são 46 pessoas 
assassinadas pelo governo do Maduro. Agora, ele não quer matar à bala, 
mata tocando fogo, lança a chama no meio da multidão, joga fogo e deixa 
o cara morrer lá. Infelizmente, nós recebemos ainda energia da Venezuela e 
a qualquer momento podem cortar. Os apagões aqui no estado são normais, 
vai a energia embora sem a gente saber nem porquê. Se começa a chover 
no Amazonas, aqui já está faltando energia e autoridades dizem “o quê? 
Se houver corte geral na Venezuela, nós estamos preparados”. Aí é a pura 
mentira, porque todo mundo sabe que nós não estamos preparados para 
enfrentar a falta de energia. União ou a escuridão toma conta desse estado e 
aí acaba de ir para o buraco. Muito obrigado.
 O Senhor Deputado George Melo- Senhores Deputados, 
senhores e senhoras presentes, a imprensa. Senhoras e senhores, hoje 
eu quero usar esta tribuna mais uma vez, porque me chamou atenção o 
final de semana. Me dirigi ao interior do estado e a gente tem visto essas 

aberta a presente Sessão.
 Convido o senhor deputado Chicão da Silveira para atuar como 
Primeiro e ad hoc.
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário Deputado Marcelo 
Cabral que proceda à leitura da Ata da Sessão anterior.
  O Senhor Segundo-Secretário Marcelo Cabral – Lida a Ata.
  O Senhor Presidente 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 Chicão da Silveira – Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDO DO EXECUTIVO:
 Mensagem Governamental nº 035, de 22/05/17, comunicando 
Veto total ao Projeto de Lei Complementar nº 004/16, que “autoriza o Poder 
Executivo a prorrogar, por mais de 60 (sessenta) dias, o prazo da licença por 
motivo de doença em pessoa da família, de que trata o § 2º do Art. 80 da Lei 
Complementar nº 053, de 31/12/01, concedida aos servidores públicos civis 
do estado de Roraima”.
 Mensagem Governamental nº 036, de 22/05/17, comunicando 
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 identidade emitidas 
no estado de Roraima”.
 Mensagem Governamental nº 037, de 22/05/17, encaminhando, 
para deliberação, o Projeto de Lei Complementar que altera a Lei 
Complementar nº 194, de 13/02/12 (Estatuto dos Policiais e Bombeiros 
Militares do Estado de Roraima) e altera a Lei Complementar nº 224, de 
28/01/14, e dá outras providências”.
 Mensagem Governamental nº 038, de 22/05/17, encaminhando, 
para apreciação, Projeto de Lei Complementar que dispõe sobre o Regime 
Próprio de Previdência dos Militares do Estado de Roraima – RPPM, de 
que trata o art. 42, § 1º, c/c art. 142, § 3º, X, da Constituição Federal, e dá 
outras providências”.
 Ofício nº 715, de 16/05/17, do Secretário-Chefe Adjunto da 
Casa Civil, encaminhando cópia do Ofício nº 333/17/GAB/SECULT, de 
02/05/17, oriundo da Secretaria de Estado da Cultura, com as informações 
prestadas sobre a Indicação nº 65/17, de autoria do Deputado Masamy Eda.
 Ofício nº 735, de 17/05/17, do Secretário-Chefe Adjunto da 
Casa Civil, encaminhando cópia do Ofício nº 694/17/DG/GAB/PCRR, de 
12/04/17, oriundo da Delegacia Geral da Polícia Civil, com as informações 
prestadas sobre a Indicação nº 250/16, de autoria do Deputado Soldado 
Sampaio.
  RECEBIDO DOS DEPUTADOS:
 Indicação s/nº, de 18/05/17, do Deputado Masamy Eda ao 
Governo do Estado, para suprir a falta de professores, bem como de 
merenda e transporte escolar, na Escola Estadual Albino Tavares, do 
Projeto de Assentamento Nova Amazônia, localizado na BR-174, no alto 
do KM 35, município de Cantá-RR.
  Indicação s/nº de 18/05/17, do Deputado Masamy Eda ao 
Governo do Estado, para reforma do Museu Integrado de Roraima (MIRR), 
localizado no Parque Anauá, situado à Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 
nesta Capital.
 Proposta de Moção de Pesars/nº de 22/05/17, do Deputado 
Masamy Eda, pelo falecimento do Senhor Oseas Lima da Silva, ocorrido 
em 21 de maio de 2017, nesta Capital.
 Memorando nº 13, de 18/05/17, do Deputado Coronel Chagas, 
informando seu afastamento, por atestado médico, a partir de 15 de maio do 
corrente ano.
 Memorando nº 079, de 18/05/17, do Deputado Chico Mozart, 
justificando sua ausência nas sessões plenárias dos dias 17 e 18 de maio do 
corrente ano.
 Proposta de Moção de Pesar nº 07/17, pelo falecimento do 
Senhor Ivalcir Centenaro em 22 de maio do corrente ano.
 Proposta de Moção de Pesar nº 006/27, pelo falecimento do 
Senhor Oseas Lima da Silva em 21 de maio do corrente ano.
 DIVERSO:
 Ofício nº 178, de 19/05/17, da Defensoria Pública do Estado de 
Roraima, encaminhando, para apreciação, Projeto de Lei que fixa o índice 
de revisão geral anual, exercício 2017, conforme preceituado no art. 37, X, 
da CF/88, para remunerações, proventos e pensões dos servidores ativos, 
inativos e pensionistas da Defensoria Pública do Estado de Roraima.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Chico Mozart - Solicito ao senhor 
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E já tem, Deputado George, nada menos do que 2.600 metros contratados 
e executados. Então, nós temos que olhar um pouquinho para trás e ver o 
diferencial das coisas. Olhem só a 210, no município de São Luís, que é 
66 quilômetros até o Baliza. Em 2009, foi levantada uma placa, Deputado 
George Melo, dizendo que iriam asfaltar, passou 2009e 2010, aí tiraram a 
placa. Em 2014, a placa voltou. Derrubaram a placa, acabou-se. O Governo 
perdeu. E, agora, chegou o asfalto lá no Baliza. Nós temos que dar a mão à 
palmatória também. Eu gostaria que Vossa Excelência falasse mal, cobrasse 
as dificuldades, mas também dissesse o legado que está sendo feito. Era 
esse o meu aparte. Obrigado, Deputado George.
 O Senhor Deputado George Melo continua – Deputado Gabriel 
Picanço, a sua fala foi bastante interessante. Até porque o que a gente viu 
foi esse governo pintando as pontes e dizendo que tinha feito pontes novas. 
Eu quero dizer, Deputado Gabriel, que o povo está com muita saudade do 
governo anterior. Eu ouvi agora no Apiaú as pessoas dizendo “parece que 
a governadora tem o prazer de nos maltratar”. Eu perguntei: por quê? Ele 
me respondeu que era porque, quando a pessoa é maltratada aqui, quando 
perde a produção e quando precisa do poder público em Boa Vista ou do 
Hospital, é melhor você não ir, porque a chance de você pegar uma infecção 
e morrer é muito grande. Até porque o histórico de matar com bactéria já 
vem lá do Neudo Campos, onde 24 crianças morreram na maternidade. 
Não se surpreendam, Senhoras e Senhores, se morrer mais crianças dentro 
de poucos dias. Eu não quero nem pensar num negócio desses, mas 
já aconteceu lá atrás e as coisas agora estão encaminhando para isso. A 
forma como esse governo trata o poder público é criminosa, Senhoras e 
Senhores. Eu digo isso com a maior tranquilidade. É uma falta de respeito 
por completo. As pessoas, hoje, não estão piores, porque ainda tem a luz 
elétrica, que foi puxada no governo anterior que tanto era criticado aqui. 
Eu ouvia, todos os dias, as pessoas reclamarem. Eu vejo as pessoas no 
interior dizerem: “eu era feliz e não sabia. A gente tinha vicinal, a gente 
tinha respeito e hoje, infelizmente, quando a gente precisa, a gente já está 
aqui isolado, maltratado. Quando a gente precisa do Poder Público, a gente 
tem que correr, porque se você se submeter a ele, as chances de você ter um 
problema sério e vir a falecer é muito grande”. Então este é o governo que 
está aí. Este é o governo que tem compromisso! E eu não posso me calar e 
nem deixar sem voz aquelas pessoas que conversam comigo. A voz deles 
é essa voz que está aqui hoje fazendo esse desabafo na tribuna desta Casa. 
Governadora Suely, vá até as vicinais, ande nas vicinais, talvez a senhora 
se compadeça, porque a senhora, dentro desse Palácio e andando na sua 
camionete até as vilas, onde está tudo asfaltado graças ao governo anterior, 
certamente, a senhora não vai sentir nada, porque as estradas foram muito 
bem feitas. Entre nas vicinais onde mora a população de Roraima, entre, 
para a senhora ver o sofrimento dessas pessoas. Talvez a senhora não 
fizesse tantos emergenciais e talvez deixasse seus filhos em casa, porque 
a situação dessas pessoas está cada dia pior. Muito obrigado e bom dia a 
todos.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas – Bom dia, Senhoras e 
Senhores, Senhor Presidente, caros colegas. Quero cumprimentar todos 
os profissionais dos meios de comunicação presentes e a todos que nos 
acompanham neste plenário ou pelo sinal da TV Assembleia. O que me 
traz nesta tribuna, em primeiro lugar, é informar aos Senhores Deputados 
que nós passamos por um procedimento cirúrgico, mas correu tudo bem. 
Estamos nos recuperando e voltando ao trabalho com plena força e vigor. 
Mas o que me traz a esta tribuna é a situação por que estão passando as 
comunidades localizadas na região do Uiramutã e também já em Normandia. 
Nós, desde a semana passada, estamos recebendo informações por pessoas 
da região e também pelos meios de comunicação. É uma enchente muito 
grande. A última similar foi há mais de 25 anos. Esta tem afetado diversas 
comunidades indígenas. Nós sabemos que a Defesa Civil está na região, com 
o apoio do Exército Brasileiro, que tem um pelotão especial de fronteira lá 
em Uiramutã. Sabemos que já foi decretado estado de emergência naquela 
região no mês de fevereiro, Deputado Brito, já para tentar prevenir, tendo 
em vista que as previsões eram de muita chuva neste início de inverno e 
que poderia haver enchentes, alagamentos. Mesmo assim, não é fácil 
fazer frente e se preparar quando se trata de questões do tempo. Então, 
essa organização que conta com o apoio do Governo do Estado, através 
da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, está presente lá, com o apoio do 
Exército. Para o bem da sociedade civil organizada, Deputada Angela, ela 
tem providenciado ajuda às comunidades, no tocante a alimentos, roupas, 
utensílios, como panelas, pratos, enfim, está dando esse suporte. Entretanto, 
nós sabemos que tivemos lá dezenas de casas destruídas. Eu tenho recebido 
contato lá da região através de diversas pessoas e, principalmente, através 
do presidente da Câmara do Uiramutã, vereador Lobão, que tem nos 
informado e nos colocado a par da situação. Gostaríamos de estar presente 
lá, mas, em razão da cirurgia, estamos impedidos de fazer viagens fora da 
cidade. Mas a nossa fala aqui é no sentido de, primeiro, destacar o trabalho 

caravanas do governo pelos municípios e, infelizmente, Deputado Gabriel 
Picanço, eu percebi agora que esse governo ainda não se sensibilizou 
com os produtores. Porque, Deputado Marcelo? Porque eles só andam no 
asfalto, as BRs estão muito boas, eles não vão até as vicinais. Agora, com 
o inverno, é natural que os produtores estejam isolados, todo mundo sabia 
disso. Aliás, no governo passado, do esposo da governadora, os produtores 
estão lembrando que era desse jeito também. Não tinha vicinal e isso eu 
quero fazer uma reflexão aqui. É um custo muito grande a gente ver que 
todos os nossos produtos estão começando a chegar de fora do estado e 
produtos básicos que nós temos aqui estão se estragando nas roças desses 
produtores, porque o governo não se preparou para cuidar das vicinais 
para este inverno. Quando eu falo vicinal, é a vicinal por completo, são 
as pontes, a terraplanagem, tudo isso foi colocado de forma negligente 
por esse governo, que só anda pelo asfalto. Ele vai para Rorainópolis no 
asfalto, reúne meia dúzia de pessoas e volta Eu fico torcendo para essa 
governadora entrar numa vicinal e ficar atolada, eu fico torcendo para entrar 
e quebrar um carro, pois só assim ela vai saber a dor que um produtor 
sente quando tenta transportar sua produção com seu carro já com três, 
quatro, cinco, dez anos ou com sua moto. Ela iria saber um pouco do que 
eles vivem. Governadora, entre nas vicinais. Governadora, converse com 
as pessoas, não faça o que a senhora está fazendo, governo itinerante que 
anda pelo interior fazendo casamento, fazendo festa, levando uma meia 
dúzia de cestas para sensibilizar a população, não é governo itinerante 
que atende o povo. Essas pessoas vivem diariamente um inferno, porque 
você acaba ficando sem dinheiro, porque você tem como sair, mas não tem 
como levar nada da sua produção. Você vê os seus produtos se acabando. 
A governadora esteve em Normandia, em Rorainópolis, em Caroebe; ela 
esteve, mas não foi, não ouviu a dor dos produtores.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Marcelo Cabral- Quero 
parabenizar Vossa Excelência hoje nesta tribuna falando da importância 
do povo do interior e do homem do campo. Nós andamos no interior 
como Vossa Excelência tem andado. Tive o privilégio de andar em todo 
o Estado de Roraima nesse mês das mães. Eu vi o descaso, a isolação, o 
despreparo desse governo para ajudar cada vicinal do nosso estado. Cito 
aqui que, em cada município, as vicinais estão ruins, são longas. Começa 
pelo Amajarí, a vicinal do trairão, a vicinal tronco, hoje está intrafegável, 
Deputado George, por falta de manutenção e compromisso desse governo. 
Aí eu vou até Normandia, onde a vicinal transarrozeira tem pontes que 
estão quebrada sou caindo. Vou no Araçá da Serra, são sete quilômetros 
que estão abandonados. Quando você pega a BR que liga Pacaraima a 
Normandia, está ótimo, porque é com recurso federal. Quando você pega 
as vicinais estaduais, Deputado George, é uma negação .Se você chega 
no sul do estado, no Caroebe, no Baliza, em São Luís, em Rorainópolis 
ou mesmo em Iracema, todas as vicinais desse estado estão precárias, não 
estão trafegáveis e quem precisa delas é o homem do campo, que hoje não 
tem o apoio devido do governo do estado de Roraima.
 Vão dizer que o governo está bom e que as estradas estão 
boas, isso é balela, isso é mentira desse governo. Eu quero dizer a Vossa 
Excelência que quem anda e quem visita essas vicinais têm a sua visão, tem 
a minha visão desse estado. Muito obrigado pelo aparte.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Gabriel Picanço - 
Deputado George e Deputado Marcelo, amigos e Senhor Presidente. 
Para fazer uma reflexão, George. No governo passado, nós não podemos 
ficar calados, eu era Presidente da Comissão de Agricultura e de Viação, 
Transporte e Obras. Aqui nesta tribuna, nós pedimos à presidência que 
interferisse para tirar as propagandas institucionais do governo, que dizia 
ter feito 24 mil metros de pontes neste estado. Chamamos o Secretário de 
Obras na época, o Cacá, que teve a cinidez de confirmar que o Governador 
Anchieta estava equivocado e que, na verdade, foram 26 mil metros de 
pontes. Como, se nós temos no estado 22 mil metros de pontes? Então, 
alguma coisa está errada ou eles fizeram ponte para o céu também. Nós 
temos que ver que, lá pelo Ereu, a Dona Suely, o Governo do Estado, 
recuperou 58 quilômetros de estradas que estavam interditadas, arrumou 
uma ponte de 90 metros que vai lá para a fazenda do Seu Carlinhos, nosso 
amigo. Tal ponte estava interditada e só passava carro pequeno. Asfaltou a 
vicinal que o ex-governador Anchieta fazia a propaganda de estar asfaltada. 
A 5 e a 34 estão lá, só passa lagarto, carro não passa porque não terminaram, 
mas, na propaganda institucional, diziam que estavam asfaltando ou que já 
tinham asfaltado. O maior dos crimes que a governadora está carregando 
é suportar todas as cruzes do governo anterior, os empréstimos feitos. São 
21 milhões e 500 mil por mês descontados do FPE, o que dá para fazer a 
recuperação de nada menos que 400 quilômetros de vicinal por mês. Então, 
isso nós temos que ver e temos também que dar o braço a torcer. Ainda 
tem mais uma! Eu convido Vossa Excelência para ver todas as pontes que 
foram feitas no governo passado, se ainda tem alguma em pé. As pontes 
que a governadora Suely está fazendo são pontes, no mínimo, para 15 anos. 
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pessoas que não têm nenhuma responsabilidade com o ser humano, disse 
que terra resolve. A reserva Yanomami tem quase dez milhões de hectares, 
Deputado Chagas, e os indígenas estão morrendo de fome. Está faltando 
alguém dizer ao Governo Federal que tem que colocar gado naquela região 
para os indígenas se alimentarem. Não sei se vocês viram semana passada, 
em um programa, imagens de índios desnutridos, sentados na beira do 
asfalto. Isso é muito triste, eles estão sofrendo mais que o pessoal do 
Uiramutã. Então, vamos fazer algo por eles. Vamos ao Ministério Público 
Federal pedir que eles forcem a FUNAI a cumprir seu papel. Não esqueço 
quando veio um juiz federal aqui, em uma audiência pública, dizer que 
os políticos não gostam de indígena. Quem não gosta de indígena são as 
pessoas que não os conhecem, que vêm de fora para cá, passam em um 
concurso e ficam aqui por três ou quatro anos e vão embora. Eles é que não 
gostam, eles é que não obrigam os órgãos de controle como a FUNAI a dar 
assistência aos seus indígenas. Obrigado.
 Aparte concedido à Senhora Deputada Aurelina Medeiros 
– Deputado Chagas, o senhor já até se referiu ao que eu vou falar, mas 
gostaria de dar minha sugestão. Lembro-me que, há uns dois anos atrás, 
houve uma enchente em Boa Vista que deixou muitos desabrigados. A 
Assembleia encampou uma ação de coleta, principalmente, de alimentos 
não perecíveis, roupas e mobiliário. Gostaria de sugerir, por sinal acabaram 
de me ligar da Câmara dizendo que eles vão montar uma equipe que 
ficará responsável por isso lá, então, queria sugerir que montássemos um 
grupo. Você, como Vice-Presidente, e outros deputados para fazermos um 
movimento nesse sentido, para que a Assembleia possa se engajar também 
nesta causa, principalmente para ajudar essas pessoas que perderam tudo 
que tinham em casa. Obrigada.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas continua – Agradeço o 
aparte de todos os deputados. É justamente esse o motivo que me trouxe à 
tribuna desta Casa, Deputada Aurelina. No início, falamos da necessidade 
de a Assembleia mobilizar os deputados, os servidores e a sociedade civil 
organizada no sentido de buscar o apoio agora, principalmente no tocante à 
reconstrução de casas. Também apoio com alimento, que nunca é demais. A 
Defesa Civil está trabalhando nisso, o governo e a sociedade estão fazendo 
doações no endereço que foi indicado, na casa de apoio da representação 
da Prefeitura do Uiramutã. Eu acho que poderíamos fazer exatamente isso, 
nos organizar e buscar o apoio de todos que fazem o Poder Legislativo para 
contribuir. Os noticiários e as redes sociais, Deputado Brito, o Senhor, que é 
líder do governo, estão dando informações de que na região de Normandia 
os rios estão enchendo, saindo dos leitos e adentrando as plantações de 
melancia. Sabemos que Normandia é o maior produtor de melancia e tem 
muitos produtores com sua safra em risco, estão,às pressas, retirando seus 
produtos, mas estão com dificuldade no transporte. Acho que poderia ter 
um contato da Secretaria de Agricultura, que tem uma frota de caminhões, 
para ajudar aqueles produtores que estão precisando desse apoio.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado George Melo – Eu tive 
informações de Normandia de que a ponte do rio Tacutu está com muita 
água e corre o risco de arrastar a cabeceira se isso não for feito rápido. Eu 
duvido que esse governo tenha interesse de fazer, até porque as pessoas que 
estão lá são pessoas humildes e não é a praia desse governo ajudar essas 
pessoas, eles gostam de ajudar pessoas muito grandes, gente poderosa. 
Eu acredito que essa estrada deve romper e essas pessoas perdem suas 
melancias, o rio já está na altura da ponte. É muito importante a gente 
salvar aqueles produtores que circulam dinheiro no nosso estado. Aquela 
produção não é para atender só Roraima, atende o Estado do Amazonas, 
inclusive, os caminhões do Amazonas vêm buscar melancias aqui porque 
na feira de Manaus as pessoas só querem comprar melancia de Normandia.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas continua – A informação é 
importante. É evidente, Deputado Brito, que, se cortar a cabeceira da ponte, 
vai ficar sem acesso o município de Normandia. Saindo pelo Surumú, as 
dificuldades são bem maiores, uma distância bem maior de estrada de chão. 
Essa prevenção é por parte da Secretaria de Infraestrutura. Mas, importante 
também, Deputado Brito, é levar essa informação da necessidade, do apoio 
aos produtores que estão com sua safra ameaçada, estão tendo que antecipar 
a colheita e, mesmo assim, estão perdendo muito. As informações que 
temos é de que o pequeno produtor às vezes depende do aluguel de um 
caminhão, do apoio, para poder trazer sua safra. Fica esse apelo ao poder 
estatal de dar suporte não só ao Uiramutã mas ao município de Normandia. 
Finalizando, eu queria dar um abraço no nosso amigo e irmão Joaquim 
Ruiz, que hoje está completando mais uma primavera. Parabéns e muitos 
anos de vida! Obrigado.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral – Bom dia a todos. 
Quero saudar cada deputado presente nesta Casa e o presidente em 
exercício, Deputado Chicão. O que me traz hoje a esta Tribuna é o descaso, 
o descompromisso, com o homem do interior e com o povo do campo, 
que estão abandonados por este Governo do Estado de Roraima. Tenho 

que está sendo feito pela Defesa Civil do estado com o Exército brasileiro e a 
sociedade civil organizada, fazendo doações àquelas comunidades, doações 
de alimentos, roupas e utensílios. No entanto, temos que nos preocupar 
também com o material de construção daquelas famílias. São dezenas de 
famílias, são cerca de mil pessoas desabrigadas porque suas casas foram 
destruídas e precisamos trabalhar. Acredito que a Assembleia também pode 
dar sua contribuição no sentido de mobilizar seus servidores, suas bases e a 
sociedade civil organizada para que possamos fazer arrecadação de material 
de construção, principalmente de telhas, para a região, para que possamos 
contribuir com aquelas comunidades. São dezenas de comunidades, mas 
sito algumas de que me recordo agora como a comunidade de Canauapai, 
Canauapã, Cumabai, Mutum, Apuquem, São Mateus, Prodogó, Vilemon, 
Monte Muriá I, Monte Muriá II, entre outras. Sobre a região do Ingaricó, 
que fica mais ao norte do Uiramutã, já aos pés do Monte Roraima, não 
temos muitas informações. Esperamos ter mais detalhes no dia de hoje, 
ter mais detalhes de como está aquela região, até porque não há acesso 
via estrada, até mesmo de aeronave está difícil pousar naquela região. Este 
final de semana uma aeronave teve o seu trem de pouso danificado quando 
ia decolar do Uiramutã trazendo pessoas que se encontravam no Uiramutã. 
Então, nós vimos aqui ao Plenário para pedir o apoio de todos. Não sei 
se a Assembleia Legislativa já está fazendo alguma mobilização nesse 
sentido. Como falei, estava afastado por uns dias, mas precisamos fazer 
alguma mobilização neste sentido, para trabalharmos no sentido de buscar 
apoio para a reconstrução das casas dessas comunidades e dessas famílias e 
também ficarmos atentos à recuperação de estradas. Sabemos que o inverno 
por si só dificulta muito o trânsito nas vicinais do nosso estado, imagine 
com essa enchente que deve ter destruído cabeceiras de pontes em toda 
aquela região. Então, vai ter que haver toda uma força-tarefa do Governo do 
Estado no sentido de recuperar estradas, recuperar pontes e cabeceiras de 
pontes para facilitar e tornar menos difícil a vida dessas pessoas que estão 
lá no interior sofrendo com esses alagamentos.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Brito Bezerra – 
Deputado Chagas, inicialmente, parabenizo Vossa Excelência, em 
especial, por esta preocupação com os moradores do Uiramutã. Lá está 
um estado mesmo de emergência. A natureza mostrou toda a sua força 
e, de forma repentina, desabrigou e desalojou centenas de famílias. A 
produção dessas famílias, que sobrevivem, a grande maioria, de lavrar 
o solo, foi toda comprometida. O prefeito Dedeu, que, por sinal, é nosso 
amigo, é do nosso partido, é um indígena da área, é dali e conhece mais 
do que todos nós aquele município, aquelas vicinais ali, foi tratorista 
naquelas vicinais, ele conhece cada família, cada comunidade, enfim, as 
providências estão realmente sendo tomadas. O Exército brasileiro tem 
ajudado de forma substancial. A governadora Suely, assim que soube, 
mandou dois helicópteros para a região. Tem uma aeronave do governo. 
A Setrabes e a Defesa Civil mobilizaram a classe empresarial e esses 
donativos já chegaram a essas famílias. Uma articulação do Governo do 
Estado e do Governo Federal conseguiu na CONAB – Companhia Nacional 
de Abastecimento – 30 toneladas de alimentos que vêm do estado do 
Amazonas e vão chegar no Uiramutã em três dias. Amanhã já devem estar 
chegando lá essas trinta toneladas de alimentos e roupas. Enfim, o que é 
mais importante é que tenhamos a solidariedade de acompanhar essa pós-
emergência. A reconstrução do município, como disse Vossa Excelência, é 
algo que devemos nos preocupar. Não só nos preocupar como estar atentos, 
participarmos para que essas pessoas voltem a ter a dignidade restaurada. A 
Governadora Suely está no Uiramutã, ela foi in loco ver toda essa realidade 
com toda a equipe de governo possível, não só com a defesa civil e o corpo 
de bombeiro, mas também com toda a equipe de saúde para que as pessoas 
tenham todo o atendimento necessário diante das necessidades que surgem 
na calamidade pública que é hoje o caso do Uiramutã. Acredito que esta 
Casa Legislativa deve estar presente lá, não só como deputados, mas como 
Poder Legislativo, no sentido de ajudar aquelas famílias e aquelas pessoas 
do Uiramutã. Portanto, parabéns a Vossa Excelência e conte comigo nessa 
luta.
 Obrigado, Deputado Brito, pelo seu aparte e por estar trazendo 
mais informações a todos nós.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Gabriel Picanço 
–Deputado Chagas, gostaria de parabenizá-lo e me juntar ao seu 
pronunciamento, pois o que acontece no Uiramutã foi obra de um fenômeno 
da natureza, um desastre natural. O que pudermos fazer, pode contar 
conosco. Só gostaria de fazer um adendo, Deputado Chagas, para também 
repercutir sobre os índios Yanomami que estão aqui em Mucajaí e Iracema 
na beira da estrada. Vamos aproveitar e fazer algo para cobrar uma ação das 
autoridades. No ano passado, foi tirado do Paludo a fazenda da BR-210, 
onde ele criava 2.500 reses, uma estrutura muito grande que eles tiraram 
com o intuito de dar para os indígenas e eles estão morrendo de fome. 
Por quê? Porque o Governo Federal, através de algumas ONGs, algumas 
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de 800 pontes de madeira pegadas por este novo governo totalmente no 
chão, as vicinais totalmente intrafegáveis. O Governo tem reconstruído 
sim, como disse bem o deputado Gabriel Picanço, mas precisa avançar 
muito. Não se reconstrói um estado em dois, três, quatro anos e, talvez, 
nem em oito anos. As dificuldades são imensas. Vossa Excelência citou a 
transarrozeira, lá nem se produz mais arroz porque o Governo Federal não 
deixou e expulsou os produtores de arroz deste estado de áreas produtivas. 
O governo, à época, não deu o aval necessário para que os agricultores 
ficassem naquela área. Vossa Excelência sabe que esse Governo, além de 
desprezar o povo do nosso estado, não só o produtor, adquiriu um bilhão e 
trezentos milhões de reais em dívidas aprovadas por esta Casa Legislativa 
e hoje, todos os meses, 23 milhões de reais são descontados do Fundo 
de Participação do Estado para pagar dívidas que comeram, um bilhão e 
trezentos milhões de reais. Uma boa parte desses recursos vem para esta 
Casa e demais Poderes, o que resta do fundo de Participação Estadual é 
para pagar servidores. Então, como os recursos federais servem sim para 
construir estradas, fazer pontes, inclusive a do Ereu, que é uma estrada onde 
Vossa Excelência tem uma fazenda. Ali está, assim, um CD a estrada, fui até 
lá e vi. Portanto, Vossa Excelência também tem o dever, como deputado, de 
dizer o que o governo está fazendo, reconhecer. Claro, critica onde não faz, 
mas reconhece quem faz. Inclusive, o maior programa de titulação de terras 
da história de Roraima. O Governo passado transformou o ITERAIMA em 
uma imobiliária, vendendo terras públicas e, agora, o governo está dando, 
entregando títulos definitivos de forma…
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral continua – Obrigado, 
Deputado Brito, pelo aparte de Vossa Excelência. Quero dizer que ouvindo 
aqui o líder do governo fiquei até emocionado, pois vejo que o governo 
não tem problema nenhum. As estradas estão todas boas, as pontes estão 
excelentes e continuam criticando o governo passado. Engraçado que, 
quando a gente ganha uma eleição, Deputado Mecias, ganhamos o ônus 
e o bônus. Quando o governo ganhou em 2006, o Governo do Estado era 
o governo do povo e o povo tem esperança, tinha a esperança de ter uma 
estrada melhor, uma ponte melhor. Agora, Vossa Excelência fica animado, 
como líder do governo, aparteia e diz: nós estamos fazendo a vicinal tal, 
a ponte tal. Fico feliz de ouvir de Vossa Excelência, que conhece este 
Estado, que anda neste Estado, mas eu digo aqui a Vossa Excelência que, 
durante o governo passado, que o senhor criticava ao subir nesta tribuna, 
nunca ficou intrafegável. Tiro pelo Trairão, pela 20, pela 01, pela 02, a 35, 
a transarrozeira, que não tem mais produtor de arroz mas tem indígenas 
produzindo naquela região. Quero aqui dizer ao povo de Roraima, aos 
amigos do interior, que têm uma voz aqui dentro, é uma voz que anda, que 
convive e conhece cada localidade deste Estado como Vossa Excelência 
conhece, como os demais deputados desta Casa conhecem, e dizer que 
o papel de cada deputado não é esconder, mostrar ou tapar o sol com a 
peneira, porque o sol passa, a luz passa. O Senhor diz que as vicinais 
estão boas, mas não estão boas, algumas podem até estar, mas eu digo a 
Vossa Excelência, a cada amigo deputado desta Casa, que o nosso papel, 
de quem anda nas vicinais, nos municípios, de quem anda neste estado, 
sabe como está hoje. Queria que Vossa Excelência chegasse e fizesse uma 
pesquisa em cada município deste Estado e perguntasse como está a vicinal 
hoje. Se está melhor ou pior do que há sete anos atrás. Faça essa pesquisa. 
Vamos fazer essa pesquisa juntos, pois vão dizer como dizem para mim: 
Deputado, o governo passado não era bom, mas era melhor do que esse, 
pois as estradas não ficavam assim. Vossa Excelência, que subiu aqui nesta 
Tribuna por várias vezes criticando o governo passado, pois era oposição 
ao governo, deve saber que a política é assim, é uma roda, hoje estou na 
oposição, hoje Vossa Excelência está na situação, como líder do Governo, 
e admiro sua inteligência, seu preparo na liderança do Governo e, por isso, 
peço sua ajuda, seu apoio, para não deixarmos o colono, o pecuarista, o 
indígena, afastado ou isolado da sede deste estado de Roraima. Queria dizer 
a Vossa Excelência que temos que nos unir nesta Casa em prol do colono, 
do indígena, do pecuarista que precisa da vicinal deste estado, pois o nosso 
papel é esse, deputados, ajudar quem precisa e quem necessita. Agora, 
comparar e culpar ainda o governo passado não dá, pois o ano que vem 
vão falar a mesma coisa, ainda culparão o governo passado mesmo estando 
com três anos de mandato. Ainda culpam o governo passado por não terem 
feito vicinais, não terem feito as pontes, que não trouxeram energia, mas 
quero dizer a Vossa Excelência que o nosso papel é estar atento e ouvindo 
cada colono e cada pecuarista desse estado. Quero dizer que eu não vou 
calar enquanto não chegar a solução para o homem do campo, para as 
comunidades indígenas do estado de Roraima, pois a vicinal é o mais 
importante para quem produz. Não é nem tanto a energia, mas a vicinal 
é que é necessária para escoar a produção e fazer chegar até a feira do 
produtor e ao consumidor final. Quero dizer a Vossa Excelência, Deputado 
Gabriel, que vai dizer que a vicinal tal está arrumada, que a ponte do Ereu 
foi feita, Vossa Excelência vai falar isso que eu sei e dizer que o Governo 

andado, neste mês de maio, intensivamente, em todos os municípios deste 
estado e em cada município que a gente passa, cada vicinal que a gente 
anda, cada local que a gente está visitando, há uma só palavra, uma só 
fala: descompromisso e descaso com vicinais. Ouvi deputados falando aqui 
de vicinais A, B e BR. Engraçado, o que me chama atenção, deputados, 
é que só falou em recursos federais, onde está sendo gasto e onde está 
sendo aplicado o dinheiro. Queria ver recurso do estado sendo aplicado 
em vicinais, pois vários deputados colocaram recursos este ano para várias 
vicinais que, até onde sei, não foram contempladas e nem licitadas. Quero 
dizer que as vicinais onde tenho andado de norte a sul, de leste a oeste, do 
Amajari ao Caroebe, começo falando do Amajarí, que foi onde nasci, de 
onde eu vim, onde tenho amigos e familiares. O Trairão, todos conhecem o 
Trairão, todos visitam o Trairão em tempo de eleições e, quando chegamos 
lá, vemos que faltava 21 quilômetros para a manutenção das vicinais, 
foram feitos cinco de asfalto, falta ainda 17 quilômetros. Lá eu vejo o 
descaso, o descompromisso do Governo do Estado em fazer manutenção, 
fizeram apenas um paliativo para trafegar estes anos até o Trairão. Hoje 
as vans, Deputado Odilon, não andam mais pela vicinal Tronco, nem os 
ônibus e nem os táxis estão andando pelo Bom Jesus, deixando centenas de 
famílias isoladas por não poderem chegar na sua propriedade, no seu lote, 
por falta de manutenção de vicinais. Vamos, agora, para Normandia. Fui 
visitar a comunidade do Araçá da Serra, a qual vários deputados conhecem, 
onde andam em tempo de eleições. Chegando lá, são sete quilômetros 
que faltam, realmente, para dar uma manutenção e chegar na BR, que é 
custeada e está recebendo manutenção pelo DENIT, que está de parabéns, 
está ótima a BR. Mas quando saímos para as vicinais, vemos o descaso, o 
atoleiro. A comunidade do Araçá da Serra está abandonada e tem apenas 
sete quilômetros de vicinal que liga a comunidade à BR. Vamos passar à 
transarrozeira, todos conhecem uma vicinal que liga o Baixo Cotingo à 
Raposa, mas lá vi pontes caindo. Fiquei animado quando falaram aqui que 
tem mais de 2800 metros de ponte a serem feitos ou licitando, por isso 
quero pedir duas pontes importantes que ligam o Baixo Cotingo à região 
da Raposa, sobre os Igarapés Xuramin e Xumina, duas pontes com mais de 
25 metros, que hoje estão caídas, abandonadas, deixando as comunidades 
afastadas. Quero ir mais além, vamos para Caroebe nas Vicinais 35, 01 e 02, 
a 20 de São Luiz, que hoje é uma vicinal intrafegável. Hoje as pessoas não 
andam, só entram tratores ou carros traçados e quem está sendo penalizado 
com isso não é quem vive na cidade, não é quem está no governo, não 
é quem vive nas secretarias, quem está penalizado com isso é o colono, 
o produtor, é o homem do campo, que necessita do apoio do governo. 
Quero dizer mais ainda, falaram de Normandia e a enchente está chegando 
normalmente. Essa enchente chegou lá na serra, lá no Uiramutã, onde foram 
alagadas várias comunidades indígenas. Está chegando em Normandia 
também e aqui vejo produtores que plantam melancia que são obrigados a 
colherem seus frutos antes do tempo devido à água que está alagando sua 
roça, o seu plantio. Quero dizer, deputados e deputadas, pedir de Vossas 
Excelências para que possamos cobrar deste Governo que está deixando o 
povo de Roraima, o homem do campo, o colono, o indígena mais, distante 
da sede da capital do estado. Quero dizer ao líder do Governo que anda em 
todo o estado, de norte a sul, de leste a oeste, que tem conhecimento de 
cada localidade deste Estado e que tem a preocupação de poder não deixar o 
colono, o produtor isolado, mas sim com uma estrada melhor, trafegável, e 
poder dizer que esse é o papel do governo. Como nós, deputados, podemos 
dizer que o nosso papel é acompanhar, fiscalizar e trazer a esta Tribuna o 
conhecimento e o sofrimento do povo de Roraima? Eu vim do interior e 
não podia deixar de estar hoje cobrando este governo, que está deixando 
as vicinais isoladas, cortadas, e deixando o homem do campo triste e 
desconsolado sem poder produzir no seu lote.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Brito Bezerra – 
Obrigado, deputado Marcelo Cabral. Inicialmente, louvo Vossa Excelência, 
esse é o papel do deputado. Certamente, o deputado de oposição identificou 
os pontos em que o governo trabalha e que, certamente, ainda não conseguiu 
atender por completo as demandas do nosso povo e da nossa gente. Mas, 
caríssimo deputado, sei que Vossa Excelência conhece todas as regiões que 
Vossa Excelência falou, até porque o senhor é roraimense, é deputado nesta 
Casa, salvo engano, por quatro, cinco mandatos, é produtor rural e sabe 
muito bem do que precisa um produtor rural, seja pequeno, médio ou grande. 
Portanto, Vossa Excelência está no seu papel e eu louvo o posicionamento 
de Vossa Excelência. Mas, gostaria de dizer a Vossa Excelência que nós 
estivemos aqui por sete anos de total abandono do governo passado e não 
foi abandono não, foi um desprezo ao homem do campo. Abandonar é 
deixar para lá, é dizer assim: para mim, tanto faz e desprezo, para mim, 
é dizer: eu quero é que morra. Foi isso que o governo passado, do qual 
Vossa Excelência estava na base de apoio, fez durante sete anos, desprezo 
pelo homem do campo. Vossa Excelência sabe que não se reconstrói um 
interior do estado com milhares de quilômetros de vicinais, com mais 
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2016, e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo; do Projeto 
de Resolução Legislativa nº 007/17, que institui o Programa Roraima Sem 
Drogas, de autoria do Deputado Naldo da Loteria; do Requerimento nº 
038/17, de 15/03/17, da Comissão Especial Interna criada pela Resolução 
nº 035/15 e alterada pelas Resoluções nº 004/16 e nº 029/16, requerendo 
prorrogação de prazo, por igual período, para funcionamento; do 
Requerimento nº 039/17, de 23/05/17, requerendo, após ouvir o Plenário, a 
transformação da Sessão Plenária em Comissão Geral no dia 25 de maio do 
corrente, às 10h, momento em que a Casa Legislativa estará homenageando 
o Lions Club pelo transcurso de seus 100 anos de fundação, de autoria do 
Deputado Mecias de Jesus; e da Proposta de Moção de Pesar nº 007/17, pelo 
falecimento do Senhor Ivalcir Centenaro no dia 22 de maio do corrente; da 
Proposta de Moção de Pesar nº 006/17, pelo falecimento do Senhor Oseas 
Lima da Silva no dia 21 de maio do corrente.
 Suspendo a Sessão pelo tempo necessário para que as Comissões 
em conjunto possam analisar e emitir parecer ao Projeto de Lei nº 027/17 e 
a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final possa analisar e emitir 
parecer ao Projeto de Lei nº 011/17 e às Moções de Pesar nº 006 e 007/17.
 Reaberta a Sessão.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Dou por reaberta a 
Sessão.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura da 
Proposta de Emenda Constitucional nº 004/16, que acresce o art. 20-H e o 
parágrafo 8º ao artigo 27 na Constituição do Estado de Roraima, de autoria 
do Deputado Jorge Everton.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Lida a Proposta 
de Emenda Constitucional nº 004/16 e Parecer.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão.
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, peço 
aos colegas do G-14 que votem favorável a essa Proposta, porque é uma 
PEC que visa beneficiar os nossos servidores. Peço que votem pelo sim.
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Senhor Presidente, 
quero pedir aos colegas muita atenção nessa matéria porque, quando 
se fala em crise, se fala em demissão do servidor e já existe o artigo 20 
na Constituição, que prevê essa forma de demissão. O que nós estamos 
criando aqui no 20-H é uma proteção. Se for pra ter demissão, que proteja 
os servidores efetivos, servidores concursados. Além de que a gente traz 
uma inovação porque tenho visto, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando a 
crise acentuou, os aposentados ficaram sem receber os seus salários. Ora, os 
aposentados trabalharam a vida toda para construir o estado e, no momento 
que eles mais precisam ficam sem salário? Então, nós criamos aqui um 
artigo que diz que os benefícios previdenciários gozam de preferências de 
pagamento com relação a todos os pagamentos, inclusive, os demais em 
caráter alimentar, para que os nossos aposentados sejam reconhecidos por 
todos e pelo trabalho que fizeram em prol do nosso estado. Então, peço a 
cada colega que vote favorável, porque é de interesse de todos os servidores 
do estado. Obrigado.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo mais 
nenhum Deputado que queira discutir, coloco em votação. A votação será 
nominal e eletrônica, votando “sim”, os Deputados aprovam a Proposta de 
Emenda 004/16 e votando “não”, rejeitam a matéria.
 Solicito abertura do painel para votação.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus para Encaminhar Votação 
- Senhor Presidente, encaminho votação sim, pela liderança do Bloco.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Como é a votação do 
Bloco G-14?
 O Senhor Deputado George Melo – Pela aprovação. Votar 
“sim”.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Votamos sim pela PEC 
do Deputado Jorge Everton.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Dou por aprovada, em 
primeiro turno, a Proposta de Emenda Constitucional nº 004/16, por 16 
votos sim, nenhuma abstenção e nenhum não.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda que 
proceda à leitura do Projeto de Resolução Legislativa nº 007/17.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, é de praxe nesta Casa, quando o autor da matéria não 
está presente, ela fica transferida para próxima Sessão.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Retiro da Ordem do Dia 
para que o Deputado Naldo possa fazer defesa em Plenário no momento da 
discussão da matéria. Na semana retrasada, ao votarmos o Veto de uma 
matéria de autoria do Deputado Marcelo, o Veto foi mantido porque faltou 
um voto e o Deputado Marcelo, naquele momento, por motivo previamente 
agendado, não estava presente. Faço aqui uma mea culpa desta Mesa por ter 
colocado a matéria sem o autor estar presente. Se estivesse presente, o veto 
tinha sido derrubado.

passado não arrumou as estradas, mas isso já passou. Vossa Excelência 
conhece o interior, veio de São Luiz, conhece o convício (sic) do sul do 
estado. Vossa Excelência me chama atenção hoje, mas, quando Vossa 
Excelência era da oposição, chegava aqui e falava assim: esse governo, 
e essas vicinais não prestam. Eu ficava ouvindo e não aparteava Vossa 
Excelência, apenas deixava Vossa Excelência falar. Mas, mesmo assim, 
Vossa Excelência vem dizer que as vicinais estão boas, mas não estão, estão 
destruídas, acabadas, e não foi culpa dos sete anos atrás não. Há três anos, 
todas as vicinais eram trafegáveis, hoje estão intrafegáveis. Do Caroebe 
ao Amajarí, de Rorainópolis ao Uiramutã, as vicinais estão deterioradas, 
deixando vicinais e lotes isolados pela falta de compromisso do governo 
do povo, como falam. Quero saber, Deputado Xingu, qual é o povo que ela 
está ajudando, pois não sei, pois o povo que precisa ela está abandonando 
e deixando isolado. Esse é o povo que eu estou vendo hoje, é o povo que 
ajudou a eleger a Governadora do estado.
 Aparte concedido ao Senhor deputado Gabriel Picanço – 
Obrigado, Deputado. Pode ficar tranquilo, Deputado, não vou falar do Ereu, 
pois o pessoal já sabe. Vou falar do Trairão, onde foi feita uma ponte de 50 
metros que estava caída quando o governo assumiu. Vou falar da iluminação 
do Trairão, que, no governo passado, levaram o dinheiro e não fizeram, mas 
a governadora Suely pagou com recursos próprios e terminou. Vou falar, 
também, da iluminação da Vila do trairão, a qual estava às escuras e vou 
dizer à Vossa Excelência que a vicinal 35 nem existe no estado. A vicinal 35 
lá no Baliza é um carreador porque passa uma montanha de serra e nem o 
governo militar fez. Existe, sim, a vicinal 34, que só passa alagado porque 
o governo passado disse que tinha asfaltado e não asfaltou. Obrigado.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jânio Xingú – Deputado 
Marcelo, queria aqui, só a título de informação, enriquecer o seu discurso 
e pedir ao líder do governo que informe a Secretaria de Comunicação 
do Estado para tirar aquela propaganda horrível que está passando sobre 
o Caroebe, dizendo que a governadora está fazendo uma ponte sobre o 
rio Jatapuzinho. Para o Jatapuzinho, só se vai de avião, a ponte é no rio 
Caroebe e já está pronta, mas todo o dia tem uma propaganda do Governo 
dizendo que está construindo uma ponte sobre o rio Jatapuzinho, onde só 
vai de helicóptero ou de avião. Então, a ponte já está construída e foi a 
prefeitura que fez uma parte, juntamente com o Governo, mas a ponte é 
sobre o rio Caroebe, na vicinal 34 e não sobre o Jatapuzinho, como diz na 
propaganda. É uma falha da comunicação e precisa ser corrigida.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral continua – Quero aqui 
dizer ao Deputado Gabriel que, quando se fala do governo, o governista se 
dói. Isso é natural, pois o papel da base do governo é fazer isso, explicar 
o inexplicável. Quero dizer ao Deputado Gabriel que a vicinal 34 e 35 
existem e dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência fala do Trairão 
e da energia do Trairão, mas são casos isolados. Quantas pontes estão 
quebradas neste estado? Quero convidar Vossa Excelência a andar mais 
no nosso estado para ver a realidade de como estão as vicinais e as pontes. 
Se hoje fosse eleição no estado, a Governadora não se elegeria porque a 
popularidade dela é 10%. Por que será? Por que está fazendo estrada? Está 
fazendo ponte? Não, porque está deixando de fazer e de ajudar o povo de 
Roraima, que lhe deu a oportunidade de governar por quatro anos. Esse 
é o governo do descaso e do descompromisso não só com as vicinais, 
mas também com a saúde e todos os segmentos. Quero dizer à base do 
governo que o Estado tem que andar e não ficar cego com os problemas do 
de Roraima. Vamos viver na realidade e vamos ouvir o povo de Roraima, 
vamos ouvir cada um que precisa da estrada e da vicinal. Quero agradecer 
os apartes e dizer que estou apresentando vários Requerimentos ao governo, 
solicitando manutenção de vicinais e pontes no estado de Roraima. E peço 
ao líder do governo que ajude o povo de Roraima, você hoje faz parte e 
conhece este estado. Muito obrigado.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo mais 
oradores, passamos para Ordem do Dia. 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; da Proposta de Emenda Constitucional nº 004/16, 
que acresce o art. 20-H e o parágrafo 8º ao artigo 27 na Constituição do 
Estado de Roraima, de autoria do Deputado Jorge Everton.
 Discussão e votação, 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 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 027/17, que dispõe sobre o parcelamento de tributos estaduais, e dá 
outras providências, de autoria do Deputado Mecias de Jesus; do Projeto 
de Lei nº 042/17, que dá nova redação ao artigo 2º, caput e § 1.º, revoga 
seus §§ 2º e 3º e renumera seu § 4.º, na Lei n.º 1.024, de 12 de janeiro de 
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Casa preste uma homenagem pelos relevantes serviços prestados no 
Estado, como disse o Deputado Mecias, ao longo de 30 anos, e ao longo de 
100 anos a nível de Brasil. Então, o Lions do Brasil estará aqui. Então, é 
importante que a gente preste essa homenagem. Por isso, nós fizemos esse 
apelo.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo mais 
quem queira discuti-lo, coloco em votação. A votação será simbólica, os 
Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão.
 Dou por aprovado o Requerimento nº 039/17.
 Não havendo mais matéria para Ordem do Dia e, antes de passar 
para o expediente de Explicações Pessoais, quero registrar a presença do 
ex-Deputado Ivo Som, do Presidente do PSDC, nosso amigo Roberto 
Lopes, do Ex-Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Wilson de 
Souza, hoje já na reserva remunerada, do Tenente-Coronel Paulo Jorge 
Lhamas de Souza, que hoje está aqui com certeza exultante com a posse do 
Coronel Prola, seu amigo que está à frente da Polícia Militar.
 Também quero dar boas-vindas ao membro da Diretoria da 
ANASPRA, Associação Nacional de Praças das Polícias Militares e Corpo 
de Bombeiros, que realiza um trabalho importante na reivindicação dos 
direitos da categoria.
 Por fim, desejo sucesso ao Coronel Edson Prola, que retorna 
ao Comando da Polícia Militar e agradeço ao Coronel Gonçalves pelos 
relevantes serviços prestados à frente daquela corporação.
 Passaremos para o Expediente de Explicações Pessoais.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Presidente, quero 
aproveitar o Expediente de Explicações Pessoais para registrar a presença 
do Cabo Elisandro Lotin, presidente da Associação Nacional dos Praças. 
Assim como Vossa Excelência, esteve aqui o dia todo no dia de ontem, 
discutindo matérias de interesses dos policiais e bombeiros militares 
de todo o país, ele fez questão de vir conhecer nosso estado e trazer sua 
contribuição nas duas importantes audiências públicas que tivemos ontem 
aqui na Assembleia. Uma que tratava da reforma do Código de Processo 
Penal Militar e a outra da Reforma da Previdência voltadas aos militares 
estaduais. Então, quero aqui agradecer ao Lotin mais uma vez pela sua 
presença, em nome de todos os policiais e bombeiros do Estado de Roraima.
 E também gostaria de me reportar à saída do Coronel Gonçalves 
do Comando da Polícia Militar e deixar registrado o nosso reconhecimento 
à presteza do Coronel Gonçalves, que enfrentou uma das maiores crises 
da Polícia Militar no estado e conseguiu, com muita dificuldade, o 
policiamento ostensivo e ao mesmo tempo levar um braço da Polícia 
Militar para intervenção do Sistema Penitenciário. Quando a coisa tomou 
proporções maiores, recorreu-se à Polícia Militar e o Coronel Gonçalves 
desempenhou isso com maestria, ajudando conter as facções no sistema 
penitenciário e, ao mesmo tempo, sem esquecer o policiamento ostensivo, 
ainda ajudou desenvolver as polícias comunitárias dos bairros e participou 
efetivamente da militarização de algumas escolas na capital e no interior do 
Estado.
 Então, quero deixar registrado aqui os serviços prestados pelo 
Coronel Gonçalves, não sei o destino dele daqui para frente, mas reconheço 
que foi um excelente Comandante, em especial, enfrentando essa crise. Ao 
mesmo tempo, desejo sucesso ao novo Comandante da Polícia Militar, é o 
que nós esperamos. Obrigado, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Antes de encerrar 
a Sessão gostaria de dar as boas-vindas ao membro da diretoria da 
ANASP – Associação Nacional de Praças das Polícias Militares e Corpo 
de Bombeiros, que realiza um trabalho importante na reivindicação 
e na garantia de direitos da categoria. Já o fiz no âmbito da Comissão e 
agora volto a fazer em Plenário. Votos de sucesso ao Coronel Prola, que 
está tomando a frente do comando da Corporação, retorna ao comando, 
ele que conhece muito bem a estrutura não só da Polícia Militar, mas 
também do sistema de segurança pública do estado e do funcionamento do 
Poder Executivo, já que foi secretário de estado por muitos anos durante 
o governo de José de Anchieta. Tenho certeza de que essa experiência 
e seu conhecimento são fundamentais para dar novo ânimo nas ações 
da Polícia Militar dentro do sistema de segurança pública. Gostaria de 
agradecer também ao Coronel Gonçalves pelo excelente trabalho que 
vinha executando à frente da Corporação. Sabemos que, na Administração 
Pública, todos estamos sujeitos, a partir do momento que exercemos cargos 
políticos, são técnicos, mas com viés políticos, a essa mudança. Faz parte, é 
rotina da Administração Pública. Então, parabéns, Coronel Gonçalves, pelo 
trabalho e sucesso ao Coronel Prola nessa nova missão. E, não havendo 
mais nada a tratar, encerro a Sessão e convoco outra para o dia 24, à hora 
regimental.
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Angela A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chicão da 
Silveira, Chico Mozart, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista 

 Solicito ao senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Projeto de Lei nº 027/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Lido Projeto de 
Projeto de Lei nº 027/17 e Parecer.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão, a 
matéria.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus – Senhor Presidente, Vossa 
Excelência foi o Relator dessa matéria na Comissão e todos os Deputados 
entenderam, gostaria de pedir aos colegas pela aprovação, baseado no voto 
de Vossa Excelência, que foi muito bem escrito pela constitucionalidade.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo quem 
queira discutir, coloco-o em votação. Votando “sim”, os Deputados 
aprovam o projeto, votando “não”, rejeitam a matéria.
 Solicito abertura do painel para votação.
 Dou por aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 027/17 
com 15 votos sim, nenhuma abstenção e nenhum não.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura da 
Moção de Pesar 07/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Lida Moção de 
Pesar 07/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão, a 
Moção. Não havendo quem queira discuti-la, coloco em votação. A votação 
será simbólica. Os Deputados que concordarem com a Moção permaneçam 
como estão. Dou por aprovada a Moção Pesar 07/17.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura da 
Moção de Pesar nº 06/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Lida Moção de 
Pesar nº 06/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão, a 
Moção. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. A votação 
será simbólica. Os Deputados que concordarem com a Moção permaneçam 
como estão.
 Dou por aprovada a Moção de Pesar nº06/17.
 O Senhor Deputado Masamy Eda pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, solicito prorrogação da Sessão.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Acato o Requerimento 
verbal do Deputado Masamy Eda.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Requerimento nº 038/17, de autoria do Deputado Soldado Sampaio.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Lido o 
Requerimento nº 038/27.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão, o 
Requerimento.
 O Senhor Deputado Masamy Eda – O Deputado autor do 
Requerimento apresentado cita o nome do Deputado Flamarion e hoje é 
o Deputado Chicão da Silveira que faz parte. Só queria que analisasse e 
colocasse nos anais dessa Casa.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Esse Requerimento é 
datado de 15 de março, Deputado Sampaio.
 O requerimento foi dado entrada no dia 15 de março e somente 
agora está vindo para leitura em plenário e votação. Trata-se de prorrogação 
de prazo de Comissão.
 Não havendo mais quem queira discutir, passamos para votação. 
A votação será simbólica. Os Deputados que forem favoráveis permaneçam 
como estão. Dou por aprovado o Requerimento nº 038/17.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Requerimento nº 039/17, de autoria do Deputado Mecias de Jesus.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Lido o 
Requerimento nº 039/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão, o 
Requerimento nº 039/17.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus – Senhor Presidente, na 
realidade, esse Requerimento é de autoria minha autoria e do Deputado 
Joaquim Ruiz, uma homenagem que seria uma Moção de Louvor e uma 
sessão que a gente pudesse homenagear o Lions Clube pelos relevantes 
serviços prestados ao Estado, em todo país, mas, especificamente, aqui 
em Roraima. A nossa proposição é para que a Casa possa homenagear o 
Lions Clube pelos relevantes serviços prestados aqui em Roraima. Muito 
obrigado.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Então, Vossa Excelência 
e o Deputado Joaquim deveriam ter proposto uma Moção de Aplauso ao 
Lions.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus – É uma Moção de 
Louvor.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Toda estrutura do Lions 
a nível de Brasil estará na quinta-feira em Boa Vista e é justo que esta 
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08 de junho 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 Masamy Eda – Senhor 
Presidente, há seis oradores inscritos para o Grande Expediente.
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, 
Senhores Deputados, senhoras e Senhores, imprensa.
 Hoje mais uma vez, uso esta Tribuna porque não pára de chegar 
denúncias desse governo. A mais nova denúncia é a respeito do alto flagelo 
das pessoas que moravam no Uiramutã alguns meses atrás. Vimos uma 
grande movimentação por parte do Governo do Estado, que arrecadou 
caminhões e caminhões de mantimentos e, para minha surpresa, Deputado 
Izaías Maia, conversando com amigos de lá, falaram que esses mantimentos 
não chegaram lá. E eu disse que foi feito um grande esforço por parte do 
governo para arrecadar cestas básicas, roupas, para que pudessem, pelo 
menos, dar um pouco de conforto às pessoas que moravam naquela região, 
principalmente os nossos irmãos índios. Para minha surpresa, funcionários, 
pessoas que tiveram acesso ao depósito do SETRABES, disseram que 
todo esse material estava armazenado no SETRABES. Conhecendo esse 
governo, devem estar preparando esse material pra dar ano que vem se tiver 
catástrofe lá de novo, ou, o que as más-línguas dizem, esses mantimentos 
estão saindo em caminhões descaracterizados. Olha a gravidade de um 
governo que já tem pouca confiança. A população de Roraima não confia 
nesse governo. Como pode ir até a imprensa em busca desse material para 
ajudar uma comunidade, e estar saindo em caminhão descaracterizado, 
principalmente com as caravanas da governadora, caravanas essas que 
vão para os municípios cortar cabelos, fazer casamentos e distribuir parte 
desse material. Estive conversando… As crianças que são alimentadas 
pelo programa do SETRABES, os pais estão desesperados porque não 
estão recebendo material. Os velhinhos que são cuidados pelo SETRABES 
disseram: Deputado, nós estamos para voar de tanto comer frango. Então, 
fica difícil o povo de Roraima acreditar nesse governo, porque até em ação 
solidária eles não conseguem ser verdadeiros com o povo de Roraima. 
Quando o governo perde a confiança, fica muito difícil ele conseguir levar 
avante alguma ação, porque o índice de desconfiança da população é muito 
grande, isso é muito ruim. Governadora, pelo amor de Deus, não faça isso, 
mexer com o sentimento de pessoas que estão passando necessidades. 
O povo de Roraima, é um povo solidário e ajudou, e muito. Quero até 
parabenizar o Deputado Brito, pois disseram que chegou um caminhão lá 
com miojo, mas a validade era só por três dias. Tiveram que distribuir, 
inclusive na cidade. Foi a única coisa que chegou no Uiramutã. Eu não 
queria acreditar que isso era verdadeiro, mas os fatos são muitos graves, 
porque não é só uma pessoa falando, são várias. Hoje pessoas que circulam 
pelo SETRABES não escondem de ninguém a decepção com o governo 
de mentira. A população de Roraima não consegue acreditar mais. Eles 
estão dizendo que vão fazer casa habitacional, quando a gente sabe que é 
a Caixa Econômica. A única coisa que eles vão fazer é o cadastro e ainda 
vão dar para os apaniguados. Não tem ninguém que acredita que vai ganhar 
uma casa, porque todo mundo sabe como é feito esse cadastro. Hoje é a 
realidade desse governo, porque até as ações que são da Caixa Econômica 
eles querem dizer que são deles, porque não fazem nada, e quando se 
propõem a fazer é com essa metodologia. Como que um governo recebe 
donativos para entregar, e o povo do Uiramutã passando maior dificuldades, 
muita gente sem casa, sem cobertor, sem roupa, região muita fria, sem 
alimentos… As pessoas dão alimentos ao governo e o que aconteceu? 
Aconteceu que, infelizmente, eles estão dando outro fim a todo o material 
que foi doado pela população do estado e recolhido pelo SETRABES. Os 
velhinhos estão morrendo por falta de cuidado e fome. Isso é uma denúncia 
muito grave que hoje estou colocando aqui na Tribuna desta Casa e sei que, 
por a gente ser jovem, talvez a gente não tenha despertado pra isso, mas a 
velhice chega para todos. Muita gente está sendo cuidada e o cuidado que o 
Governo tem é o descaso que está aí. Obrigado.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú – Senhor Presidente, Coronel 
Chagas, presidindo esta Sessão, Senhores Deputados e Deputadas.
 O que me traz na manhã de hoje, Deputado Joaquim, depois de 
tantas coisas ruins que aconteceram no sistema Prisional. Isso provocou 
uma CPI que está dando tudo isso que a sociedade de Roraima tá vendo. 
Nós temos aqui, nesta Casa, um PCCR que vai valorizar os agentes 
penitenciários. Gostaria de chamar a atenção do Deputado Odilon, que é 
o Presidente desta Comissão. Hoje, Deputado Odilon, que nós possamos 
suspender a Sessão para votarmos e aprovarmos o PCCR dos Agentes 
Penitenciários. Não é possível que esta Casa fique sem votar matérias 
importantes simplesmente porque há um impeachment da governadora em 
curso, porque há uma CPI em curso, ou porque existe um grupo pequeno 

Siqueira, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías Maia, Jânio Xingú, 
Joaquim Ruiz, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, 
Masamy Eda, Mecias de Jesus, Odilon Filho, Soldado Sampaio, 
Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

ATA DA 2611ª SESSÃO, EM 20 DE JUNHO DE 2017.
53º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS

(Em exercício)
 Às nove horas do dia vinte de junho de dois mil e dezessete, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima sexcentésima 
décima primeira 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, Deputado Masamy Eda, 
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:
  RECEBIDO DOS DEPUTADOS:
 Ofício nº 001/17, de autoria do Deputado Chicão da Silveira, 
informando que estará se afastando do exercício do cargo de deputado 
estadual para assumir a Secretaria Extraordinária de Pesca e Aquicultura, a 
partir desta data, conforme Diário Oficial do Estado nº 3014, do dia 19 do 
corrente mês.
 Projeto de Lei s/nº de 07/06/17, da Deputada Lenir Rodrigues, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da Carteira de 
Vacinação no ato da matrícula escolar.
 Indicação s/nº de 21/05/17, da Deputada Lenir Rodrigues ao 
Governo do Estado, para instalação de 100m de Defesa Metálica na curva 
do S, Km 25, RR 325, no Município de Mucajaí-RR.
 Indicação s/nº de 25/05/17, da Deputada Lenir Rodrigues ao 
Governo do Estado, para recuperação de 20 Km de asfalto da RR-325 – 
município de Mucajaí-RR.
 Indicação s/nº, de 13/06/17, do Deputado Masamy Eda 
ao Governo do Estado, para regularização dos serviços de limpeza e 
fornecimento de alimentos no Hospital Materno-Infantil Nossa Senhora de 
Nazaré, localizado nesta Capital.
 Indicação s/nº de 13/06/17, do Deputado Masamy Eda ao 
Governo do Estado, para construção de novos leitos, bem como realização 
de reparos na estrutura física do prédio do Hospital Materno-Infantil Nossa 
Senhora de Nazaré, localizado nesta Capital.
 Indicação s/nº de 13/06/17, do Deputado Masamy Eda ao 
Governo do Estado, para aquisição de viaturas para o Instituto Médico 
Legal (IML) para atender as demandas dos municípios do interior do estado 
de Roraima.
 Indicação s/nº de 05/06/17, do Deputado Izaías Maia ao 
Governo do Estado, para construção de um prédio para instalação de abrigo 
público, com especialistas para atender deficientes mentais, dependentes 
químicos e alcoólicos que perambulam pelas ruas de Boa Vista.
 Indicação s/nº de 14/06/17, do Deputado Izaías Maia ao 
Governo do Estado, para implantação de uma agência bancária ou posto 
autorizado pelo Banco do Brasil em Jundiá.
 Indicação s/nº de 14/06/17, do Deputado Izaías Maia ao Governo 
do Estado, para fiscalização nos serviços prestados pelos transportes 
escolares cedidos ao Governo do Estado e prefeituras municipais.
 Memorando nº 014, de 14/06/17, do Deputado Soldado Sampaio, 
informando que os membros da Base do Governo de Roraima ausentaram-
se da Sessão Plenária do dia 14/06/17, utilizando-se da abstenção legítima, 
para evitar a votação ao PDL 029/17.
 Memorando nº 046, de 14/06/17, do Deputado Evangelista 
Siqueira, justificando sua ausência nas Sessões Plenárias dos dias 30 e 31 
de maio e 1º de junho do corrente ano.
 Memorando nº 047, de 14/06/17, do Deputado Evangelista 
Siqueira, justificando sua ausência nas Sessões Plenárias dos dias 06, 07 e 



14 BOA VISTA , 04 DE AGOSTO DE 2017DIÁRIO DA ALE/RR ED. Nº 2576

do Governo, quando quer participar do Governo, quando quer entrar no 
Governo. Estou de saco cheio dessas insinuações e desse joguinho feito 
aqui na Assembleia. De mandar recado, de dizer diga para ela, que precisa 
conversar. Não sou disso, sou líder do governo na Assembleia Legislativa 
para tratar de bons projetos para o estado, para nós discutirmos, de igual 
para igual, a boa politica. Para estar dando recado e falar essas asneiras ou 
discutindo aqui com colegas assunto de baixo escalão ou de bastidores, não 
sou, de forma alguma, porque fui eleito para defender o povo.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Eu peço ao Plenário 
que não faça esse tipo de manifestação. Lembrando que o aparte é de 
dois minutos. Com a palavra o Deputado Xingú que está fazendo o 
pronunciamento. Para concluir, o seu tempo já encerrou.
  O Senhor Deputado Jânio Xingú continua - Em nenhum 
momento, Deputado Chagas, eu desmoralizei o Deputado Brito. Pelo 
contrário, vocês viram. Em nenhum momento eu me dirigi ao Deputado 
Brito. Agora, Vossa Excelência também não pode achar que, porque é líder 
do governo e que tem 4% nas pesquisas, venha desmoralizar os deputados. 
Em nenhum momento eu citei o seu nome e eu falei com respeito dizendo 
a Vossa Excelência fale para governadora que eu a respeito e diga a ela que 
não deixe essas pessoas usarem seu nome. Isso, Deputado Gabriel, não foi 
um desrespeito ao Deputado Brito. Agora, Deputado Brito, não faça isso, 
que em nenhum momento eu lhe desrespeitei, mas quero também respeito. 
Você me conhece e sabe que eu não sou homem de correr. Quero aqui pedir 
ao Presidente deste poder que nós possam votar na comissão o Deputado 
Gabriel Picanço, o Deputado Odilon, o Deputado Soldado Sampaio, e o 
Deputado Coronel Chagas para que nós possamos aprovar o PCCR dos 
Agentes Penitenciários. Quero registrar aqui um motim que ocorreu nesta 
Casa, onde entrou um bando de vândalo para me humilhar, mas eu não 
baixei a cabeça. Diziam que eu não voltaria para cá e eu tripliquei os votos. 
Não é assim que vão ver o Xingú intimidado. Eu não sou homem de ser 
intimidado por ninguém e jamais irei me calar quando estiver defendendo o 
meu mandato em nome do povo de Roraima. Obrigado!
 O Senhor Deputado Jalser Renier – Bom dia a todos. É um 
prazer estar novamente aqui. Quero saudar a todos os agentes penitenciários 
que estão aqui. E em nome do povo, saudar o Deputado Ivo Som, que 
encontra-se aqui em nossas galerias, como também o vereador,  nosso 
amigo Alfonso, que está ali. Muito obrigado pela sua presença. Quero 
saudar também todas as pessoas que estão aqui. Senhor Presidente, gostaria 
de ocupar este espaço, primeiro, para dizer que eu entendo que nós somos 
um colegiado. Eu entendo que nós somos uma Casa de Lei, que temos que 
praticar a democracia, seja ela às vezes impactante e um pouco voraz, mas 
nada é mais importante do que o bom diálogo. Todos precisamos de todos. 
Todos nós temos que ter na nossa consciência uma palavra chamada 
respeito ao próximo. O respeito tem que vir não só do parlamentar, como 
também do próprio povo. O Deputado Xingú, quando usou a tribuna, ele 
tem a sua razão. O Deputado Brito, quando se defendeu, também tem os 
seus motivos. Esta Casa quando apresenta um projeto que leva ao 
conhecimento da população também tem que ter o seu respeito. Agora, o 
que nós não podemos é nos enfrentar de tal maneira que nós sejamos 
agressivos, porque somos o espelho da opinião pública e daquilo que é de 
melhor para o cidadão roraimense, que é o seu bem-estar, a sua qualidade 
de vida, a sua estrutura, para que ele esteja preparado emocionalmente para 
enfrentar problemas e achar as soluções. Nós sabemos que o próprio ser 
humano é investido de ações, como o princípio da física em que cada ação 
tem uma reação; cada momento uma sequência; cada ato uma posição. E 
nós temos que ter isso como objetivos na nossa vida porque, sem a boa 
harmonia, nós não vamos conseguir enfrentar os desafios que a vida nos 
proporciona. Hoje, esse momento ímpar proporcionado pelo trabalho de 
parlamentares. É óbvio que eu abro  parênteses para dar destaque ao 
Deputado Jânio Xingú, que desde o mandado passado empunhou a bandeira 
dos agentes penitenciários. Isso não é uma coisa que vem de agora, mas de 
muitos anos, na época em que o governador passado estava aqui e ele era da 
base do governo. E com o mesmo tom e a mesma coragem, pois a coragem 
do homem de fazer deve ser bem mais forte que o medo de errar. Ele estava 
lá, empunhando a bandeira dos senhores. Mas, eu não posso, também, em 
nome da boa relação e do respeito institucional que nós temos que ter, o 
direito e o dever desta Casa, de também tirar o mérito de qualquer deputado, 
seja da oposição ou da situação. É uma Casa de Colegiado, onde o diálogo 
e a boa conversa vão fazer com que todas as realidades e os sonhos dos 
senhores sejam uma grande realidade. O que nós precisamos aqui, meu caro 
amigo, Deputado Chagas, é fazer o respeito virar a vontade popular. E o 
respeito vem de casa. Na nossa gestão, a Assembleia Legislativa aprovou o 
Plano de Cargos e Carreiras e Remuneração de todos os concursados desta 
Casa. Pagamos as progressões e todos os benefícios que os servidores deste 
parlamento poderiam receber. Então, hoje, nós temos a legitimidade para 
pedir esse direito aos agentes penitenciários, por uma única razão: o agente 

de pessoas lideradas por desocupados que recebem benefício do Governo 
para afrontar o Poder Legislativo. Eu aqui quero chamar atenção desses 
baderneiros que estão aí fora, desses vândalos sustentados pelo Governo. 
Se eu fosse presidente desta Casa, ele teria medo de passar até aqui na porta. 
Ele tem que respeitar o Poder Legislativo. Poder Legislativo é representante 
legítimo da sociedade, tem legitimidade para votar as matérias que têm para 
votar, independente de pressão de A ou de B. Quem quiser entrar nesta Casa 
deve ter respeito por ela, que vaiem e aplaudam, mas que respeitem e não 
fiquem afrontando. Ontem fui surpreendido por um amigo que disse: olha, 
tem um pessoal aí do grupo que vai afrontar lá na tua casa, vão fazer isso e 
vão fazer aquilo. Meu Deus, esses homens não me conhecem. O endereço 
da minha casam Deputado Naldo, é rua Itaúba, 1.007, Caçari, dê para esses 
covardes pra ir lá. Eu não sou homem de correr. Essas pessoas afrontam as 
pessoas aí, mas não façam do parlamento anarquia dizendo que vai intimidar 
deputado A ou deputado B, que vai fazer isso e que vai fazer aquilo. Porque, 
se houver o impeachment, o deputado não pode votar, porque o delegado 
vai na casa do deputado, a gente vai na casa do deputado, não sei o quê… 
Eu votei aqui PCCR contra todos os delegados, quem é que vai empatar 
de eu votar no que quero votar? Jamais aceitarei isso, jamais aceitarei ser 
afrontado por quem quer que seja, Izaías Maia, governo, ou quem quer 
que seja numa sociedade. Fui eleito para legislar e estou cumprindo o meu 
dever de ofício, sou um Deputado que trabalha muito e não aceito anarquia. 
Deputado Gabriel, não é assim que se busca entendimento com uma casa 
Legislativa, afrontando, ameaçando. Ameaça é coisa de covarde, quem 
tem coragem faz e não ameaça. Fica um grupo de baderneiro patrocinado 
pelo Governo, mandando recado. Olha, faz isso, depois faz isso, e que não 
vale absolutamente nada. Esse cidadão que é um vândalo aí e lidera esse 
grupo. Meu irmão era candidato no Cantá, ele foi lá e disse que ia acabar 
com a campanha do irmão do Xingú. Aí eu chamei os índios da tribo. Não 
passa da ponte, a campanha toda não atravessou a ponte. Aí vem afrontar A, 
afrontar B. Quem é esse rapaz, desempregado e sem endereço? Deputado 
Sampaio, você, que é um líder dos movimentos sociais, diga a esse rapaz 
pra ele não ficar ameaçando e afrontando, Deputado, porque isso não vai 
resolver o problema. O que vai resolver é o diálogo, a conversa, é assim que 
se faz política, não é fazendo ameaça. Não é ameaçando que se conquista 
algo. Deputado Masamy, ora presidindo a Sessão, gostaria que suspendesse 
depois dos oradores para que possamos votar, na Comissão, o PCCR dos 
Agentes Penitenciários. É isso que vamos fazer, não vamos ficar à mercê 
de anarquia e ameaça, vamos fazer aqui o que tem que ser feito. Eu nunca 
ameacei ninguém e ninguém do Governo. Não tenho nada contra dona 
Suely, acho que ela é boa mãe de família, pessoa honrada, só não serve 
para governar Roraima. Agora, não se pode ficar ameaçando e mandando 
recado, que isso não leva a lugar nenhum. Deputado Jorge Everton, Vossa 
Excelência, que foi o grande maestro da CPI, eu sei o quanto mandaram 
recado, ameaça, coisas de pessoas desocupadas. Se nós tivéssemos medo 
de ameaça não estávamos aqui na Assembleia. Uma campanha é coisa dura. 
Aí fica essa coisa corriqueira, de baixo nível e que deve ser estancada pelo 
Governo. Quero aqui pedir ao líder do governo. Deputado Brito, diga à 
Governadora, olhe no olho dela e diga: a senhora, mãe de família, honrada, 
pessoa admirável, não deixe essas pessoas usarem seu nome ameaçando 
deputado, ligando para telefone de deputado dizendo que vão fazer isso 
e fazer aquilo – sei que ela não é capaz disso, já conversei com ela – mas 
não permita que esses desocupados fiquem  usando seu nome em tudo que 
é lugar. Eu vi uma coisa ridícula, duas pessoas falando no celular: olha, vão 
invadir o DETRAN, porque aqui tem uma bacia de ouro! Meu Deus, onde 
chegou esse negócio, eu acho que não é por aí. Com a palavra, o Deputado 
Brito Bezerra.
 Aparte concedido ao Senhor Brito Bezerra – Eu acredito que o 
recado que Vossa Excelência está dizendo para eu dar para a Governadora 
Vossa Excelência já está dizendo aqui no Plenário desta Casa. Aliás, eu 
lamento e o povo brasileiro como um todo lamenta que a classe política 
tenha se degradado tanto. A classe política deste ´país investida em 
falcatruas e roubalheiras no projeto principal de destruir o patrimônio 
principal do povo brasileiro, que é a sua dignidade. Aqui no estado não está 
diferente, é algo lamentável. É por isso, Deputado Xingú, que essa briga 
política, essa politicagem que hoje acontece no nosso estado de Roraima 
nos tira o crédito. Aonde nós chegamos as pessoas nos apontam: não vale 
nada, é ladrão, é bandido, é vagabundo, não presta, não voto mais, não 
merece releição. Porque as pessoas fazem a leitura dessa briga que iniciou 
da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima com o Governo, desde 
o primeiro dia do nosso Governo, da Governadora Suely, que tem bons 
propósitos. Vossa Excelência acabou de dizer da integridade dela aqui. Isso 
tem destruído o nosso povo, não foi para isso que o povo nos elegeu, não 
foi para usar a tribuna para estar gritando, esculhambando, não foi para 
abrir CPI e aprovar CPI sem fundo de verdade. Uma atitude politiqueira, 
meramente politiqueira, que só evolui quando quer puxar alguma coisa 
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flores. Se você me tratar com facas, você só receberá de mim o espinho, 
porque um homem não pode, seja político ou não, ser desrespeitado na sua 
função. Não pode, nós temos que ter diálogo, harmonia, respeito, em nome 
da nossa soberania e em nome dos interesses do povo de Roraima. Por isso, 
Deputado Chagas, peço que a Comissão Especial presidida pelo Deputado 
Jorge evolua para que nós possamos, em atendimento ao pedido do 
Deputado Xingú, que é justo, para que nós possamos aprovar, evoluir a 
aprovação dos cargos e salários dos agentes penitenciários deste estado. E, 
em seguida, peço que esse Plano de Cargos e Salários seja levado ao 
conhecimento do Plenário para que eles saiam daqui com a votação em 
plenário. Entendo que é um direito deles e um dever nosso. Nós temos que 
praticar esses atos e os senhores precisam entender que a Assembleia 
Legislativa não está aqui para fazer um palanque político, nós estamos aqui 
para reconhecer o direito do cidadão e do povo que rala e que, por muitos 
anos, espera o tão sonhado Plano de Cargos e Salários da sua instituição. 
Muito obrigado, senhores.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo mais 
oradores inscritos para o Grande Expediente, passamos a Ordem do Dia, 
com a discussão e votação, em primeiro turno, das seguintes proposições: 
Proposta de Emenda à Constituição 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; Proposta de Emenda à Constituição nº 004/17, que altera 
o parágrafo 5º do art. 43 da Constituição do Estado de Roraima, de autoria 
de vários deputados; Proposta de Emenda à Constituição nº 005/17, que 
consolida as Emendas Constitucionais nº 050, de 10 de maio de 2017, e 
051, de 16 de maio de 2017, à estrutura do texto constitucional vigente, 
de autoria da Mesa Diretora; Projeto de Lei Complementar nº 005/16, 
que dispõe sobre os critérios para pagamento em ordem cronológica das 
obrigações decorrentes de contratos regidos pelas leis federais nº 4.320/64 
e 8.666/93, no âmbito da Administração Pública Estadual, e dá outras 
providências, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei Complementar 
nº 008/17, que acrescenta e altera redação na Lei Complementar nº 194, 
de 13 de fevereiro de 2012, altera a redação da Lei Complementar nº 
224, de 28 de janeiro de 2014, e dá outras providências, de autoria do 
Poder Executivo; e Projeto de Lei Complementar nº 010/17, que altera e 
acrescenta dispositivos na Lei Complementar nº 052, de 28 de dezembro de 
2001 e na Lei Complementar nº 219, de 9 de dezembro de 2003, e dá outras 
providências, de autoria do Poder Executivo. Em turno único: 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; 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; Projeto de Lei nº 055/17, que suprime o inciso VIII do artigo 2º da 
Lei nº 584, de 28 de março de 2007, que dispõe sobre a criação do Conselho 
Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais 
da Educação – Conselho do FUNDER, de autoria do Poder Executivo; 
Projeto de Lei nº 057/17, que fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de 
Roraima e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo; e Projeto 
de Resolução Legislativa nº 011/17, que altera a Resolução Legislativa nº 
006/17, de 24 de março de 2017, que regulamenta a jornada de trabalho e 
o registro de frequência e institui o sistema de ponto eletrônico e de banco 
de horas dos servidores no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima e dá outras providências, de autoria da Mesa Diretora.
 Além das matérias, há também o Requerimento nº 054/17, 
solicitando, após ouvir o Plenário, a inclusão, na pauta da Ordem do Dia 
da Sessão Plenária do dia 20 do corrente, do Projeto de Lei Complementar 
nº 007/17, que institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos 
Agentes Penitenciários do Estado de Roraima, regulamenta o ingresso na 
carreira e dá outras providências, de autoria de vários deputados, do qual 
solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Requerimento nº 054/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em discussão 
o Requerimento nº 054/17. Não havendo quem queria discuti-lo, coloco-o 
em votação. A votação será simbólica. Os deputados que forem favoráveis, 
permaneçam como estão. Aprovado.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, por uma questão de consciência, ouvi o discurso do 
Deputado Jalser Renier, presidente desta Casa, e preciso, por uma questão 
de consciência, colocar uma coisa aqui. Eu já passei por isso no ano 
passado quando perdi minha mãe. O Deputado Brito está passando por um 
momento extremamente difícil, poucos colegas aqui sabem que a situação 
de saúde da mãe dele é extremamente delicada, e assim nós ficamos muito 
sensíveis. A mãe dele vive no interior do Ceará e ele teve que se deslocar 

penitenciário. Para que os senhores entendam, isso já foi até auferido em 
colocações por outras pessoas. E, segundo recomendação da ONU, a 
profissão de agente penitenciário é a profissão mais perigosa do mundo, 
pois quando ele está vigiando, o seu trabalho e a sua própria vida ficam sob 
estado de tensão e nem sempre o sistema prisional oferece a ele condições 
psicológicas para que ele possa ter um ambiente compactuado de trabalho. 
Quando ele sai de seu trabalho, deixa a prisão, mas a prisão vai com ele 
porque ele fica lá todos os dias e toda hora pensando no que vai acontecer 
no dia seguinte. E eles enfrentam as rebeliões simplesmente com a cara, 
com o corpo e, às vezes, uma simples coragem, que é investida de três ou 
quatro detentos que o agridem, deixando-o numa situação totalmente 
desconfortável e  muitas vezes não conseguem voltar para suas casas. O que 
eu quero dizer aos Senhores é que tramita no Congresso Nacional uma PEC 
transformando alguns agentes penitenciários numa polícia penal, para que 
eles também tenham o poder de polícia, para poder fazer de seu trabalho, do 
seu dever, a sua moral, para que ele seja respeitado. Ainda há pouco, eu 
conversava com o Senador Romero Jucá a respeito dessa PEC e 
comentávamos que todo homem tem os seus momentos e, hoje, nós 
passamos por um momento onde o estado tem como representante alguém 
que poderá nos ajudar e não nos denegrir fazendo a bandeira do estado de 
Roraima cair. Nós precisamos ter mais civilidade em nosso coração. Nós 
precisamos ter mais entusiasmo em nossas vitórias. Nós precisamos 
reconhecer, às vezes, a vitória e o fracasso porque feliz do homem que 
conhece o fracasso porque, sem conhecer a queda, ele não pode valorizar a 
sua subida e não pode saber como se comporta diante dos momentos de 
fragilidade em que ele se encontrar. A fragilidade, às vezes, faz parte de um 
objeto chamado vitória. E aquele que, às vezes, por uma razão ou outra 
qualquer, intitula-se senhor da sabedoria acaba ficando para trás pelo voto 
da maioria porque na democracia quem decide é a maioria. E essa maioria 
tem que ser respeitada, seja em qualquer circunstância. A minoria tem que 
ser preservada, mas tem que se render aos olhos da grande maioria. A 
Assembleia Legislativa tem um grupo liderado. Pela primeira vez, na 
história deste país, como a única Assembleia Legislativa que enfrenta o 
Governo do Estado. Mas não é uma oposição irresponsável. Em nenhum 
momento eu estou aqui agredindo o governo, mas cabe a cada um de nós 
fazer de nosso discurso o entusiasmo para que as pessoas se sintam 
protegidas nesta Casa. Fazer o povo entender que o parlamento roraimense 
é sim um parlamento independente como deveria ser o restante dos 
parlamentos brasileiros. A política democrática começa com a população e 
com o respeito à opinião. Nós somos um estado que temos tudo para 
crescer, somos um estado de laboratório, somos um estado que qualquer 
ação é uma grande ação para os olhos do Brasil. O que entra no Governo de 
São Paulo, o que entra nas grandes capitais, o que entra nos grandes estados, 
parte desses pequenos recursos que entrarem no estado de Roraima já é uma 
grande coisa. Hoje, nós estamos passando por um momento de dificuldade, 
um momento de crise na Venezuela, um momento em que a invasão dos 
homens e mulheres que procuram refúgio aqui em Roraima pois deixaram 
de passar necessidade lá para passar necessidade aqui. O Governo do 
Estado tem por dever de ofício procurar o Governo Federal e enfrentar esse 
problema, que é um problema que amanhã poderá encadear nos próprios 
agentes penitenciários que receberão mais presos, mais pessoas, mais 
desafios, mais pessoas revoltadas, porque um homem com fome não tem 
nome. O que está acontecendo em Roraima? Essa invasão, meu caro 
Augusto, essa invasão que está acontecendo em nosso estado… eu vejo a 
ONU e o governo arrumarem refúgio para esses nossos irmãos venezuelanos, 
mas antes desses irmãos venezuelanos, nós temos nossos irmãos 
roraimenses, que estão passando fome lá no Aracelis, no Pintolândia, no 
Jardim das Copaíbas. E o Governo Federal tem que empunhar a bandeira do 
estado, porque quem tem que resolver problema de fronteira é o Governo 
Federal, pois o estado aumenta a crise com esse desequilíbrio institucional, 
a desordem, a fome, as filas em hospitais. E quem paga é o pacato povo de 
Roraima, que tem uma população pequena. Se espremermos os jornais 
todos os dias, sai sangue, pois nos dias há mortes, assaltos que já estão 
ganhando fama durante o momento em que instaurou aqui o acolhimento 
dos amigos da Venezuela. A ONU tem que fazer um refúgio na própria 
Venezuela, é lá que tem que se abrir, é lá que o Governo Federal tem que 
agir. Tenho que defender o povo do meu estado, tenho que defender a 
bandeira do meu estado, porque é aqui onde moramos. Temos que fazer 
política de fronteira, mas temos que fazer política de ação, como essa que 
está sendo dada a homens e mulheres corajosos que enfrentam celas, que 
enfrentam corredores, desafios, que às vezes são capturados em nome de 
um colegiado, em nome de uma organização, em nome de um crime, em 
nome de ONG’s e em nome de pessoas que não levam o país a sério. Fico 
feliz quando um homem ou uma mulher atacam o político, porque a 
democracia nasce exatamente do desrespeito, pois aquele que desrespeita 
não pode ser tratado com respeito. Se você me tratar com flores, você terá 
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de vagas para atender os policiais do ex-território e o Coronel Chagas o 
representa muito bem. Esses policiais vêm sendo sacrificados há anos e 
anos, Deputado Jalser Renier, em virtude da falta de aumento e o único 
mecanismo que o Governo do Estado tem para dar aumento a este pessoal, 
já que não controla o cofre da União, é pelas promoções. Então, eles estão 
indo para casa como majores, como capitão, como tenente-coronel. Isso 
é justiça, pessoas que trabalham há 30 ou 35 anos na Polícia Militar e no 
Corpo de Bombeiros. Então, nesse sentido que orientar e votar favorável, 
orientar pela aprovação, que o líder do governo. E vamos trabalhar para a 
Governadora sancionar e não rejeitar nenhuma emenda feita por mim, pelo 
Deputado Chagas, assim também como pelo Deputado Xingú. Nós estamos 
votando em favor da Segurança Pública. Obrigado.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito a abertura do 
painel para votação.
 O Senhor Deputado Jorge Everton para fazer a justificativa 
do seu voto – Quero parabenizar todos os deputados por estarem sendo 
favoráveis a um projeto tão importante para o nosso sistema de segurança 
pública, em especial para o sistema prisional. Peço que os deputados ligados 
ao governo trabalhem junto à governadora para que ela não vete nada, pois 
esta é uma decisão, que a Casa tomou em conjunto com a categoria, que 
beneficia não só a categoria, mas, acima de tudo, a sociedade e é isso que 
a gente precisa. Aprovar projetos que melhorem a vida social. E também 
peço, presidente, que a gente trate com a mesma celeridade os outros que 
estão na Casa, como o do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar porque 
são categorias essenciais para que a gente mantenha a segurança pública 
funcionando. E espero verdadeiramente, como foi dito pelo Deputado 
Soldado Sampaio, que venha o Plano de Cargos e Carreira da Polícia 
Civil, porque é justo que o sistema de segurança pública como um todo 
seja beneficiado. E podem ter certeza que meu posicionamento, como votei 
favorável nesse projeto, irei votar favorável também nos demais. Obrigado.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Gostaria de informar 
aos deputados que, em razão de estarmos na presidência dos trabalhos, 
só poderíamos votar se tivesse um empate, mas, mesmo assim, como não 
poderia ser diferente, gostaria de dizer que nosso voto seria sim.
 Declaro aprovado o Projeto de Lei nº 057/17, com 21 votos sim, 
nenhum voto não e nenhuma abstenção.
 Está aprovado o Projeto de Lei que faz justiça às carreiras da 
Polícia Militar, criando o tão sonhado cargo de capitão no quadro especial, 
o cargo de coronel no quadro de saúde do quadro complementar, além de 
ampliar o quadro de praças combatentes e também o quadro de oficiais 
combatentes. Parabéns a esta Casa, parabéns à categoria.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei Complementar nº 007/17.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, esse projeto já foi debatido, já foi discutido e aprovado 
hoje nesta Casa, na Comissão, então, pediria que o Primeiro-Secretário lesse 
apenas o voto e o parecer do relatório, pois o projeto já é de conhecimento 
de todos nesta Casa.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Acato o requerimento 
do deputado Marcelo Cabral e solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que 
proceda à leitura do parecer e voto ao Projeto de Lei Complementar nº 
007/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão a matéria.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú  – Senhor Presidente, gostaria 
apenas de agradecer aos meus pares, agradecer a Vossa Excelência, que 
preside esta sessão e dizer aos agentes penitenciários que todos os deputados 
observaram com carinho esta matéria e que todos têm seu devido valor com 
relação ao PCCR. E dizer também que a profissão de vocês é muito valiosa 
e cheia de risco e desejo que vocês tenham amor por ela e que possam se 
dedicar a esta profissão e consigam, mesmo estando no sistema prisional, 
ser um conselheiro quando puder, ser um conselheiro para um réu primário, 
para que ele, quando sair, não volte mais para aquele sistema. E que vocês, 
além de serem agentes penitenciários, sejam agentes da sociedade para 
ajudar a ressocializar os presos de Roraima. Obrigado.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Senhor Presidente, 
gostaria de parabenizar não só os agentes que estão aqui, mas todos da 
área de segurança do nosso estado, pois hoje e amanhã estaremos votando 
projetos importantíssimos para a segurança do nosso estado. O Poder 
Legislativo está fazendo o papel dele votando matérias importantes, 
regularizando os PCCRs e aumentando o efetivo da Polícia Militar e, por 
isso, quero parabenizar a segurança porque essa é uma conquista não só 
dos agentes, mas uma conquista da área de segurança do nosso estado em 
um momento que precisamos de respostas para a sociedade pela situação 
crítica por que passa nosso estado. Parabéns a todos que fazem a segurança 
pública do nosso estado. Obrigado.
 O Senhor Deputado Jalser Renier – Senhor Presidente, só para 

lá da UNALE para lá, imediatamente, pois se trata de uma questão de 
saúde. Sei como a gente fica nesse momento e é uma forma maior a nossa 
a gente querer ver a recuperação de um ente querido. Sei que a nossa mãe 
é algo especial, é algo sublime em nossa vida. Não quero aqui nem acusar 
a posição do Deputado Xingú, mas quero, por uma questão de consciência, 
pois estava próximo quando ele foi informado que a saúde da mãe dele é 
extremamente delicada. Era só isso, Presidente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Fica registrada a 
colocação feita pelo Deputado Joaquim Ruiz, sobre momento em que passa 
nosso colega Deputado Brito.
 Neste momento, iremos suspender a Sessão pelo tempo 
necessário para que as Comissões em Conjunto possam analisar e emitir 
parecer aos Projetos de Lei nº 055/17 e 057/17 e a Comissão Especial 
Externa criada através da Resolução nº 018/17, ao Projeto de Lei 
Complementar nº 007/17.
 (Após o tempo necessário).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Dou por reaberta a 
Sessão.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, peço a Vossa Excelência a inversão de pauta para 
dois projetos importantes, o Projeto de Lei nº 057/17 e o Projeto de Lei 
Complementar nº 007/17, para que sejam apreciados primeiro.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Consulto o Plenário. 
Coloco em discussão o Requerimento de Inversão de Pauta do Deputado 
Marcelo Cabral para priorizarmos a votação do Projeto de Lei nº 057/17 
e do Projeto de Lei Complementar nº 007/17. Não havendo quem queria 
discuti-lo, coloco-o em votação. Os Senhores Deputados que concordam 
com o Requerimento permaneçam como estão. Aprovado.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 057/17, bem como do Parecer da Comissão.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, esse projeto já foi discutido em comissão e é de 
conhecimento de todos essa matéria, por isso, pediria a Vossa Excelência 
que lesse só o voto e o parecer do projeto. Obrigado.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Acato ao requerimento 
verbal do Deputado Marcelo Cabral para a leitura do voto e do parecer ao 
Projeto de Lei nº 057/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Procede a 
leitura do parecer e voto ao Projeto de Lei nº 057/17).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o Projeto 
de Lei nº 057/17. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. A 
votação será nominal e eletrônica, votando sim, os senhores deputados 
aprovam o Projeto e, votando não, rejeitam-no.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra para encaminhamento do 
voto – Senhor Presidente, inicialmente, gostaria de parabenizar a agilidade 
da Casa quando da apreciação desta matéria importantíssima para esta 
classe que pleiteia seus direitos há anos. Gostaria também de parabenizar a 
governadora Suely, que enviou este projeto para cá depois de discutir com 
a classe e de dizer aos colegas que o encaminhamento da base do governo 
é pela aprovação do projeto, é pela aprovação, é pela votação sim, sabendo 
que a segurança pública como um todo é um direito constitucional do povo 
brasileiro, portanto, do povo do nosso estado. É um prazer muito grande, 
uma satisfação imensa, votar em favor e encaminhar o voto ao referido 
projeto. Obrigado.
 O Senhor Deputado George Melo para encaminhamento 
do voto – Senhor Presidente, gostaria de parabenizar a todos os agentes 
penitenciários por terem colocado essa luta à frente e, se não fosse pela 
luta de vocês, vocês não teriam conseguido essa votação. Quero pedir ao 
pessoal do G-14 votar favorável ao projeto. Obrigado.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio para encaminhamento 
do voto – Senhor Presidente, no mesmo sentido dos deputados que me 
antecederam, gostaria de orientar pela aprovação do Projeto de Lei, tanto 
do Agente Penitenciário quanto da Polícia Militar e quero aqui, de pronto, 
parabenizar a governadora Suely, que de maneira igualitária, está tratando 
a segurança pública em conjunto. Inclusive, dias atrás, houve um mal 
entendido dando conta de que éramos contra os agentes penitenciários, 
sendo que o que nós colocamos com toda clareza é que a segurança pública 
é um conjunto, um sistema, e logo, logo estará chegando o da Polícia Civil 
aqui também. É assim que se constrói, é a Polícia Militar, é o Corpo de 
Bombeiros, é Agente Penitenciário, é Polícia Civil, é Guarda Municipal, 
é um conjunto. Esses homens estão fazendo o enfrentamento com o crime 
organizado, pagando com a própria vida. Vários policiais civis e militares 
foram abatidos em ocorrências, são vítimas e hoje estão encurralados 
nas suas casas com medo do crime organizado. É mais do que justo ser 
valorizado e reconhecido e nós não estamos dando nada de mais aos 
policiais, nada que não seja o direito deles em especial. Háá muita abertura 
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que os nobres profissionais saiam daqui com seus direitos garantidos, que 
trabalharemos certamente pela sansão da governadora Suely.
 O Senhor Deputado George Melo  – Da mesma forma, Senhor 
Presidente, o G-14 pede que também seja votada em dois turnos para 
dar logo essa tranquilidade a esses servidores que estão na Casa desde o 
amanhecer.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Dou por encerrada a 
votação. Dou por aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 007/17 com 
emendas, em primeiro turno, com 20 votos sim, nenhum não, e nenhuma 
abstenção.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Senhor Presidente, até 
para receber recursos do FUNDEB, o Conselho Estadual do FUNDEB tem 
que estar regulamentado porque é ele quem realiza todo o acompanhamento 
do recurso federal nas contas do estado. Então, é importante os nobres 
pares votarem esse projeto porque ele adapta os membros do Conselho do 
FUNDEB para ter os mesmos critérios da Lei Federal. Daí a importância 
de nós regulamentarmos rápido para que essas pessoas sejam eleitas e 
cadastradas no sistema para que não tenhamos nenhum prejuízo no repasse 
dos recursos para o estado. Eu fui relatora na Comissão e quero pedir o 
voto dos nobres pares para acompanhar o voto da relatoria e possamos 
votar o mais rápido possível para regulamentarmos essa situação no estado. 
Obrigada.
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira – Senhor Presidente, 
somando aos demais parlamentares e também falando da importância 
do assunto, pois esta é uma reivindicação muito antiga da categoria. Os 
trabalhadores e trabalhadoras em educação do estado de Roraima vêm 
lutando para que este projeto se tornasse realidade, uma vez que, com os 
conselhos nos órgãos fiscalizadores, fazem com que, de fato, a política 
pública, aquilo que é de fato e de direito da educação, seja fiscalizada dentro 
dos conselhos por pessoas eleitas. Então, me somo aos demais deputados 
para falar da importância desse projeto. E já aproveito para parabenizar 
esta Casa Legislativa, neste ato, no dia de hoje, me somando aos demais, 
já pedindo o apoio dos nobres colegas para aprovarmos a proposição, 
efetivando, de fato, a regulamentação do Conselho do FUNDEB, que tem 
uma importância imensa para o desenvolvimento da educação no nosso 
estado. Obrigado.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo mais 
quem queira discutir, em votação. A votação será nominal e eletrônica e 
em turno único. Votando sim, os senhores deputados aprovam o projeto e 
votando não, rejeitam-no. Solicito a abertura do painel para votação. Dou 
por aprovado o Projeto de Lei nº 055/17, com 17 votos sim, nenhum não e 
nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 004/15, de autoria do Deputado 
Jorge Everton e outros deputados.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – (Lida a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 004/15).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão, a 
matéria. Não havendo quem queira discuti-la, em votação. A votação será 
nominal e eletrônica, lembrando que são necessários 15 votos para aprovar 
a matéria. Votando sim, os senhores deputados estarão aprovando a matéria, 
votando não, rejeitam-na.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros para justificativa de 
voto – Senhor Presidente, é o que sempre digo quando a gente vota sem ter 
conhecimento da matéria. Vou aguardar o segundo turno porque eu votei, 
mas, se pudesse recuperar meu voto, não votaria a favor.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Deputada Aurelina, 
como o painel ainda está aberto, a senhora ainda pode modificar seu voto.
 O Senhor Deputado Jorge Everton  – Senhor Presidente, para 
justificar meu voto, digo que esta é uma Proposta de Emenda à Constituição 
antiga, que já está tramitando há muito tempo na Casa, já foi discutida nas 
Comissões e o que defendemos é que, para passar em um concurso público, 
o servidor precisa passar por uma investigação social, onde são analisados 
seus antecedentes. Um deputado, para estar aqui e para concorrer a um 
cargo eletivo, precisa ter ficha limpa. Por que é que um cargo comissionado 
– como já aconteceu aqui no estado, como é o caso do senhor João Pizolatti, 
sendo processado, vindo se esconder aqui em Roraima – por que não tem 
que ter o mesmo requisito de quem faz um concurso público? Foi nesse 
sentido que apresentamos essa PEC. Essa PEC respeita, acima de tudo, 
o servidor público, porque ele é cobrado. Se não é para aceitar isso, que 
se tire essa exigência também de quem faz concurso público, porque a 
investigação social não é para isso. Nós precisamos moralizar a política, 
acima de tudo, os cargos comissionados têm que ser ocupados por quem 
realmente preenche os requisitos legais. É isso que eu defendo e é isso que 
eu defendo nesse parlamento. Obrigado.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú – Senhor Presidente, eu votei, 

evoluir, pois ainda estamos em Sessão Ordinária e ela já foi prorrogada. 
Então, gostaria de requerer verbalmente e por escrito de Vossa Excelência 
que, após o encerramento da Sessão, pudéssemos já fazer uma Sessão em 
ato contínuo, uma Sessão extraordinária para aprovar a matéria em segundo 
turno para que eles já saiam daqui com a aprovação em Plenário de primeiro 
e de segundo turnos, uma vez que é um Projeto de Lei Complementar.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Consulto o Plenário 
se concordam. Encerrada a sessão ordinária, lermos o requerimento de 
convocação para sessão extraordinária para votar, em segundo, o PCCR 
dos Agentes Penitenciários.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – E o da PM também, 
Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – O da PM é um Projeto 
de Lei aprovado em turno único. Já foi aprovado o PL da PM, que fixa o 
efetivo e o novo PDE. Já o estatuto da PM, Projeto de Lei Complementar, 
será deliberado amanhã.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Só para manifestar 
o meu apoio ao projeto dos Agentes Penitenciários, para fazer justiça 
a esses trabalhadores, que passam por momentos difíceis no sistema 
penitenciário roraimense, tanto na capital como no interior. Tenho 
recebido vários telefonemas e mensagens dos policiais do interior do 
estado, da cadeia pública, então, falando com o Júnior e o Lindomar da 
necessidade de valorizarmos a segurança pública como um todo. Então, 
agente penitenciário está incluído no sistema de segurança pública e 
precisa ser valorizado tal qual as polícias militar e civil, DETRAN, Corpo 
de bombeiros. Então, fico feliz. Lindomar, a emenda fazendo justiça aos 
agentes que estariam tendo perdas na remuneração da interiorização foi 
feita pelo Deputado Xingú, aprovada em comissão e será aprovada em 
plenário, terá o nosso esforço junto à Casa Civil, junto à Governadora para 
que não haja veto, em virtude da necessidade e de fazer justiça para essa 
categoria, que têm direito e está, em parte no, interior do estado. Para morar 
no interior, tem o custo de aluguel, de ida e volta, às vezes nem residência 
para alugar encontram, muitas vezes, no interior do estado. Então, é mais 
do que justo esses policias receberem essa gratificação e não tem nenhum 
prejuízo. Então, orientamos pela provação, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Também para discutir 
a matéria, não poderia deixar de fazer isso. Fui Secretário de Justiça e 
Cidadania e nós tínhamos apenas agentes carcerários da Polícia Civil 
lotados na SEJUC, exercendo atividades de agentes penitenciários. Cerca 
de três anos, nós tivemos uma greve dos agentes carcerários requerendo 
a sua redistribuição, seu retorno à Polícia Civil e eu fui trabalhar junto 
ao Governo do Estado, governador Anchieta. Conseguimos fazer o 
convencimento do Governador e da equipe técnica do governo sobre a 
necessidade de fazermos um projeto de lei para criar a carreira de agente 
penitenciário.
 Tenho a honra de dizer que trabalhei firmemente para que se 
criasse a carreira e depois pudesse fazer o concurso. E estão aqui, hoje, 
os servidores dessa carreira. E o deputado Xingú foi o deputado que se 
aproximou bastante da categoria, trabalhou em diversos projetos de lei, 
entre eles, o que dá direito de porte de arma ao agente penitenciário, um 
projeto de autoria do Deputado Xingú, que eu tive a honra  de 
ser o relator nesta Casa. Então, essa Casa está dando a demonstração de 
compromisso com a segurança pública, na oportunidade que votou todos 
esses projetos e mais esse, o que estabelece o PCCR da categoria. Então, 
parabéns ao Governo, que encaminhou esse projeto. Parabéns, Deputados 
que votaram com celeridade nas comissões e hoje está em plenário. Dizer 
que, a despeito de alguns setores, estão falando da crise eventualmente 
que acontece em razão da votação da CPI, do protocolo de pedido de 
impeachment da governadora, mas essa Casa está dando demonstração 
de compromisso com o estado de Roraima, deliberando as matérias de 
interesse da sociedade. Hoje, um exemplo claro, a Casa está deliberando 
matérias da área de segurança pública. Já votou o projeto de lei da Polícia 
Militar, está votando outro dos Agentes penitenciários. Matérias de autoria 
governamental. E, muito embora exista esse momento, né Presidente, de 
discussões, de debates intensos acerca de uma CPI que se fez necessário 
realizar e de um protocolo de impeachment, a casa não está deixando de 
dar solução de continuidade nas proposições que aqui estão. Então, está de 
parabéns a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
 Coloco em votação. A votação será nominal e eletrônica. 
Lembrando que, por se tratar de Projeto de Lei Complementar, serão 
necessários 13 votos favoráveis para a sua aprovação.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra  – Presidente, da mesma 
forma que o Deputado Sampaio se posicionou aqui, quero encaminhar a 
base do governo pela aprovação. Dizer que isso é um pleito de anos da 
classe. E concordamos com a proposição do Deputado Jalser, já em ato 
contínuo, realizar uma Sessão Extraordinária e já votar os dois turnos e 
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Secretaria de Educação e Despostos. Eu peço o voto dos demais pares para 
nos acompanhar nesse momento.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Projeto de Lei nº 
120/2016, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues, que cria o programa de 
diagnóstico de TDAH na rede de escolas públicas no estado de Roraima. 
Em votação. Solicito a abertura do painel. Encerada a votação. Declaro 
aprovado, em turno único, com 18 votos sim, nenhum voto não e nenhuma 
abstenção, o Projeto de Lei nº 120/216.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Quero agradecer os 
demais pares, porque só sabem o sacrifício de ter um filho com deficit de 
atenção e hiperatividade os pais que têm essas crianças. Então, eu quero 
agradecer a responsabilidade aqui dos deputados e deputadas desta Casa.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito ao senhor 
Segundo-Secretário que proceda à leitura do relatório do Parecer e Voto 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 04/2017. Tendo em vista o 
entendimento dos deputados para que a gente possa evoluir, nós vamos 
transferir o restante da Ordem do Dia para a Sessão Plenária de amanhã, 
para que possamos encerrar essa sessão e votarmos Requerimento para 
sessão extraordinária, que visa votar o Projeto nº 07/2017. Passamos às 
Explicações Pessoais.
 Não havendo nenhum que queira usar do Expediente e, não 
havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente Sessão e convoco 
outra para o dia 21, à hora regimental.
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: Angela 
A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Mozart, Coronel 
Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, 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, Soldado Sampaio, Valdenir 
Ferreira e Zé Galeto.

ATA DA 2614ª SESSÃO, EM 27 DE JUNHO DE 2017.
53º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS

(Em exercício)
  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.
 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 à Senhora Deputada Lenir Rodrigues para atuar como 
Segunda-Secretária ad hoc.
 Solicito à Senhora Segunda-Secretária que proceda à leitura da 
Ata da Sessão anterior. 
 A Senhora Segunda-Secretária Lenir Rodrigues – (Lida a Ata).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados 
que queira discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica: 
os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Dou por 
aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda  – Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDO 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, 
em 24 de junho do corrente ano, de autoria do Deputado Soldado Sampaio.
 Indicação s/nº, de 09/07/17, ao Governo do Estado para 
recuperação da Vicinal Samã, estrada de acesso a várias comunidades 
indígenas, no município de Pacaraima, de autoria da Deputada Aurelina 
Medeiros.
 Indicação s/nº, de 26/06/17, encaminhando ao Governo do 

mas sou contra esse projeto porque qualquer cidadão pode assumir um 
cargo se ele tiver respondendo a um processo que não tenha transitado em 
julgado, em última instância, porque esse cidadão pode ser absolvido lá na 
frente. Então, porque nós vamos agora condená-los antes que a justiça os 
condene. Então, acho que nesse projeto, Deputado Jorge Everton, mesmo 
sendo seu admirador, vou votar contra.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Realmente, é um 
projeto que dá uma discussão boa e já foi discutido nas comissões. Uma 
coisa é a inegibilidade, pois, às vezes, a pessoa está inelegível por uma 
situação que ainda não transitou em julgado, mas foi julgado em grau de 
segunda instância, mas não transitou em julgado e, para fins eleitorais, o 
cidadão não pode participar. Já para a elaboração do concurso, às vezes, 
ainda não transitou em julgado e o cidadão fica impedido de realizar o 
concurso se aprovarmos a PEC. E, depois de transitado, ele é absolvido, o 
prejuízo nunca mais será retirado da vida do cidadão. Então, acho que uma 
questão é a inegibilidade, para participar de eleição, e, para participar de 
concurso, é outra coisa.
 O Senhor Deputado Jalser Renier – Senhor Presidente, o 
Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu, em matéria de mérito, sobre a 
questão de fundamentações que estão sendo discutidas no cenário nacional 
como, por exemplo, prisão em segunda instância, ou seja, existem decisões 
ainda que não foram proferidas pela mais alta corte do país em decisão 
meritória. Inclusive, eu fui vítima de uma decisão monocrática. Então, 
entendo que esta decisão, ela não pode ser estendida a nenhum cidadão. 
É como Vossa Excelência falou ainda pouco, o cidadão é punido por A 
e depois é absolvido por B e a punição que ele recebeu por A como fica? 
Como fica o tempo que ele deixou de passar no concurso? Ele passou no 
concurso público, mas foi reprovado porque tem uma condenação, isso não 
pode. A condenação baseada no princípio da Constituição Federal tem que 
ser transitada e julgada de acordo com o princípio da Carta Magna do país. 
Por esta razão, a minha mudança de voto e a minha abstenção em respeito 
ao Deputado Jorge Everton e ao colega deputado.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz para justificar o voto – 
Senhor Presidente, vou contar para Vossa Excelência um fato real. Em 
2002, eu fiz um convênio com o Ministério da Saúde para a compra de 
um equipamento. Eu não paguei, não recebi, pois esses recursos só foram 
liberados em 2005 e eu não era mais prefeito. E, agora, a Polícia Federal 
apurou que houve superfaturamento. Já se vão mais de 15 anos. Isso 
foi em 2002, esperaram esse tempo todo. Qual é a prova que eu vou ter 
para justificar? Em nenhum momento o Ministério da Saúde questionou 
o problema do superfaturamento. Para quem já foi gestor, todos os 
convênios são baseados na instrução normativa número 1, mas os órgãos 
fiscalizadores e punitivos não vão pegar a instrução normativa nº 1 para ver 
como se faz o convênio. Para que eu aprovasse esse convênio, eu teria que 
fazer uma proposta e eles levantariam para ver se tinha superfaturamento 
ou não. Depois de aprovado o projeto básico, você tem que fazer a licitação, 
depois de licitado, você tem que encaminhar novamente para o Ministério 
da Saúde ou para o órgão que está fazendo o convênio e eles ainda vão 
analisar se está tudo ok na licitação. Veja bem, Presidente, isso foi em 2002. 
Em maio desse ano, a Polícia Federal encaminha para o Ministério público 
Federal que existiu superfaturamento, baseado em quê, onde e como, eu 
não sei. E vou ter que fazer minha defesa depois de mais de 15 anos. Se 
eu tivesse falecido, quem iria responder era a minha família. Então, é por 
esse tipo de coisas que acontecem no nosso país, onde muitas vezes você é 
acusado inocentemente, que eu não poderia deixar de modificar meu voto, 
por uma questão de consciência. Obrigado.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Está encerrada a 
votação. Declaro rejeitada a Proposta de Emenda à Constituição nº 04/2015, 
em primeiro turno, com oito votos sim, um não e oito abstenções.
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 120/16, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues.
  O Senhor Segundo-Secretário Masamy Eda – Lido o Projeto 
de Lei.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão, a 
matéria.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Senhor Presidente, o 
Programa de diagnóstico de TDAH é exatamente para as crianças que têm 
transtornos, altas habilidades e que precisam de um acompanhamento melhor 
para um processo educativo mais eficaz. Eu conclamo os meus pares para me 
acompanharem para aprovar esse programa. Podem ser aproveitados outros 
serviços já existentes no estado, como é caso da estimulação precoce e o 
atendimento psicossocial da Secretaria de Educação. Então, nós queremos 
aprimorar, nós temos muitos profissionais já habilitados que podem fazer 
acontecer um programa com maior responsabilidade e melhorar o processo 
educativo das crianças e dos adolescentes do nosso estado que tenham esse 
transtorno e que precisam apenas de apoio governamental, da estrutura da 
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segurança pública. Esses profissionais, que integram essas instituições, 
que fazem a segurança pública, defesa social, defesa civil, a segurança no 
trânsito, o sistema prisional, serem acusados por alguma pessoa que foi 
abordada por, fora advertida por ele, quer seja numa ocorrência policial, 
numa blitz de trânsito ou numa operação policial que se sentiu constrangida 
e ofereceu uma denúncia junto à corregedoria dessas instituições, ou junto 
ao Ministério Público, como a comissão de direitos humanos. E esse 
profissional, esse agente de trânsito, esse bombeiro, se viu processado 
administrativamente ou judicialmente. O que acontece, Deputado Jorge 
Everton? Esse profissional vai contratar um advogado e pagar do seu próprio 
bolso as custas dos honorários advocatícios para se defender em razão do 
seu exercício regular de direito, no estrito cumprimento do dever legal. 
Em defesa do cidadão roraimense e não são raras as vezes, na verdade, na 
maioria das vezes, esses profissionais, ao final do processo, Deputado Brito, 
ao final do processo, ele é inocentado porque aquela pessoa faltou com a 
verdade. Claro, há aqueles casos que o cidadão realmente estava na razão e o 
policial é condenado administrativamente ou judicialmente, mas, nos casos 
que ele foi inocentado, ele também teve despesas, meu caro Doutor João 
de Carvalho. Ele também teve despesas com advogado, que saiu do bolso 
dele em defesa do cidadão roraimense. Então, o estado tem que garantir a 
indenização dessa despesa como outros estados da federação fazem. Então, 
estamos propondo esse projeto de lei para instituir a indenização de defesa 
técnica a todos os profissionais integrantes da carreira da Polícia Militar, do 
Corpos de Bombeiros, da Polícia Civil, dos Agentes Penitenciários e dos 
Agentes de Trânsito para que o estado faça o ressarcimento das despesas 
com o honorário advocatício daqueles que são inocentados no final do 
processo.
 Então, estamos propondo esse projeto de lei para que essa Casa 
analise nas comissões permanentes afins, delibere e, aprovando, estaremos 
fazendo justiça aos profissionais que levam segurança pública à sociedade 
roraimense.
 Essa é a finalidade desse projeto, essas são as razões da nossa 
propositura e se revestem dos princípios que regem a administração pública 
e visam o bem comum do interesse coletivo, motivo pelo qual solicitamos 
o apoio de todos os parlamentares desta Casa Legislativa.
 Eram essas as razões que nos trouxeram nessa tribuna e, desde 
de já, agradecemos todos e, mais uma vez, pedimos o apoio dos Senhores 
Parlamentares na votação desse projeto. Muito obrigado! A todos, o nosso 
cordial bom dia.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Senhor 
Presidente, não há mais nenhum orador inscrito para o Grande Expediente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo mais 
oradores inscritos, passamos para a Ordem do Dia.
 Informamos aos Senhores Deputados que temos diversas 
matérias e requerimento sobre a Mesa para deliberação:
 Discussão e votação, em turno único, da Mensagem 
Governamental de Veto nº 035/17, com veto total ao 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, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis 
do Estado de Roraima; Mensagem Governamental de Veto nº 036/17, com 
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 identidade emitidas 
no estado de Roraima”; Mensagem Governamental de Veto nº 047/17, 
com 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, 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 
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 Aplauso nº 011/17 aos policiais e bombeiros militares do 
estado de Roraima e do extinto Território Federal pela passagem do Dia 
Nacional da Polícia e Bombeiros Militares, em 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 

Estado solicitação para recuperação das pontes da Vicinal 29, 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, do Deputado Zé Galeto ao Governo 
do Estado, para recuperação da Vicinal 4 do Projeto de Assentamento 
Taboca, no município de Cantá-RR.
 Indicação s/nº de 26/06/17, do Deputado Zé Galeto ao Governo 
do Estado, para revitalização da Escola Estadual Indígena Hermenegildo 
Sampaio, localizada na comunidade da Barata, município de Alto Alegre-
RR.
 Indicação s/nº de 27/06/17, do Deputado Zé Galeto ao Governo 
do Estado, para revitalização da Escola Estadual Índio Manuel Barbosa, 
localizada na BR-174, comunidade Sorocaima II, município de Pacaraima.
 Requerimento nº 061/17, de 26/06/17, para inclusão 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 051/2017, 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.
 DIVERSO:
 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.
 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-Secreário Masamy Eda – Senhor 
Presidente, só há um orador inscrito: Deputado Coronel Chagas.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Convido o Deputado 
Chico Mozart para assumir a Presidência dos trabalhos.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas – Bom dia,  Senhoras e 
Senhores Deputados. Queremos também cumprimentar todos os servidores 
da Casa, profissionais dos meios de comunicação e todos que estão nos 
assistindo pelo sinal da TV Assembleia.
 O que nos traz hoje à tribuna não vai ser necessário o tempo de 
60 minutos, na verdade, um pouco mais de 10 minutos.
 Me informei, na semana passada, quando estávamos aqui 
discutindo os projetos de interesse da categoria de policiais militares e 
bombeiros militares, de que nós estaríamos nessa semana protocolando um 
projeto de lei para instituir a indenização de defesa técnica aos profissionais 
de segurança pública. Então, estamos vindo à tribuna para informar que 
acabamos de protocolar, nesta Casa, o projeto de lei que tem por finalidade 
instituir a indenização de defesa técnica aos integrantes da Polícia Militar, 
do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil, do Departamento do 
Sistema Penitenciário e do Departamento Estadual de Trânsito e dá outras 
providências.
 O que trata isso? É comum nós vermos esses profissionais de 
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abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 062/17, bem como do Parecer da comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Lido o Projeto 
de Lei nº 062/17, e o parecer da comissão.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão, a 
matéria, de autoria do Deputado George Melo e Jalser Renier. Para discutir, 
o autor da matéria, Deputado George Melo.
 O Senhor Presidente George Melo – Senhor Presidente, 
nós temos uma categoria extremamente importante em nosso estado. 
A Universidade Federal formou esses senhores e essas senhoras e essas 
pessoas estão preparadas para servir de ferramenta para o desenvolvimento, 
para a agricultura da nossa agricultura familiar. Essas pessoas têm formação 
não só na área da gestão agrícola, mas também na área comercial agrícola. 
Então, esse técnico, ele é muito importante para as pessoas que estão 
no interior, até porque nós sabemos que esse modelo, essas ferramentas 
tecnológicas a grande maioria do povo do interior, eles não têm acesso a 
isso. Hoje mesmo eu estava olhando o jornal, foi votada a possibilidade, 
inclusive o Deputado Romero Jucá estava com o prefeito de Mucajaí, 
que os prefeitos vão poder comprar da agricultura familiar diretamente na 
educação sem pedir repasse do estado. Então, esse tipo de informação, esses 
técnicos estão preparados e, estão no interior exercendo outras profissões 
que o estado poderia reconhecer. Não foi feito isso numa faculdadezinha 
qualquer. Uma que voltou e apareceu aqui. Foi Feito na Universidade 
Federal de Roraima. Então, eu peço aos colegas que a gente hoje tenha a 
condição de, a partir de agora, o Governo também, quando fizer concurso, 
contratar esses profissionais. Muitos deles já estão morando no interior 
fazendo outra atividade. Certamente, se ele estivesse na agroecologia, os 
nossos produtores rurais, o pessoal da agricultura familiar estaria muito 
mais atento a todas as ferramentas de produção. Então, eles estão aqui 
no plenário hoje. E quero pedir aos colegas que votem favorável porque 
os projetos certamente beneficiam muito a população agrícola do nosso 
estado, especialmente, o pessoal da agricultura familiar.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em votação. A votação 
será eletrônica. Votando sim, os deputados aprovam a matéria e votando 
não, rejeitam-na. Para o projeto ser aprovado, é necessário a maioria 
simples. Solicito a abertura do painel eletrônico.
 O Senhor Deputado George Melo pede Justificativa de Voto – 
Peço aos colegas que votem sim.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Declaro aprovado, em 
turno único, o Projeto de Lei nº 062/17, com 18 votos sim, nenhum voto 
não e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que faça a leitura do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 07/17, de autoria dos Deputados Jalser 
Renier e Joaquim Ruiz.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 07/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão, o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 07/17. Em votação. A votação será eletrônica. 
Votando sim, os deputados aprovam a matéria e, votando não, rejeitam-na. 
Para o projeto ser aprovado, é necessário dois terços dos membros desta 
Casa, portanto, 16 votos favoráveis. Solicito a abertura do painel para a 
votação.
 O Senhor Deputado George Melo pede Orientação de Voto – 
Peço aos colegas do grupo G-15 que votem sim.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Dou por aprovado o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 07/17 por 19 votos sim, nenhum voto não 
e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que faça a leitura da 
Mensagem Governamental de veto nº 47/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lida a 
Mensagem Governamental nº 47/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão, a 
Mensagem Governamental de Veto nº 47/17.
 O Senhor Deputado Dhiego Coelho – Senhor Presidente, eu 
quero solicitar aos nobres pares que a gente vote pela derrubada do veto 
da governadora, tendo em vista que esse projeto é de suma importância 
para o estado de Roraima, que vai atender muitos funcionários do setor 
privado. Então, quero solicitar que a gente vote pela derrubada do veto da 
governadora.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em votação. A votação 
será secreta e eletrônica. Votando sim, os deputados aprovam o veto e, 
votando não, derrubam o veto. São necessários 13 votos contrários para a 
derrubada do veto. Solicito a abertura do painel para a votação.
 O Senhor Deputado George Melo pede Orientação de Voto – Eu 
gostaria de pedir aos colegas que votassem não ao veto.

e servidores do Estado de Roraima de diversas categorias, a fim de discutir 
as reivindicações dos mesmos, de autoria do Deputado Jânio Xingú; 
Requerimento nº 059/17, que requer a transformação da Sessão Plenária 
em Comissão Geral, no dia 9 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; e Requerimento nº 061/17, que requer 
inclusão, na Ordem do Dia, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
011/16, de autoria do Deputado Soldado Sampaio.
 Suspendo a Sessão para que a Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação Final, pudesse analisar e 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 Coronel Chagas – Solicito ao Senhor 
Primeiro Secretário que proceda à verificação de quórum.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Senhor 
Presidente, há quorum regimental.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Havendo quórum, dou 
por reaberta a sessão.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
da Mensagem Governamental nº 035/17, de veto total ao Projeto de Lei 
Complementar nº 004/16, bem como do parecer da CCJ.
 Esse projeto trata de um veto da Governadora ao projeto de 
lei complementar de autoria dos Deputados Masamy, Lenir e Francisco 
Mozart.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lida a 
Mensagem Governamental nº 035/17 de veto total ao Projeto de Lei 
Complementar nº 004/16.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Essa matéria foi 
relatada na CCJ pelo Deputado Jorge Everton e ele opina pela rejeição total 
ao veto.
 Em discussão a matéria.
 Não havendo quem queira discutir, em votação. A votação será 
secreta e eletrônica. Lembrando aos Senhores Deputados que, votando 
“sim”, os senhores deputados aprovam a matéria e votando “não”, rejeitam-
na. Lembrando aos senhores deputado que, para derrubar o veto, serão 
necessários 13 votos não.
 O Senhor Deputado George Melo – Peço aos colegas que 
votem “Não” ao projeto. Presidente, não acabou a votação secreta?
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Sim. Acontece que não 
foi publicada a emenda. A partir da publicação da Emenda à Constituição, 
a votação passará a ser aberta.
 Dou por rejeitada a Mensagem Governamental nº 035/17 
com veto total ao Projeto de Lei Complementar nº 004/16, com 17 votos 
contrários, 2 votos favoráveis e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura da 
Mensagem Governamental de veto nº 036/17, de veto total ao Projeto de 
Lei nº 050/15 e do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
Final.
 O Senhor Primeiro Masamy Eda – Lida a Mensagem 
Governamental nº 036/17, de veto total ao Projeto de Lei nº 050/15 e o 
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
  O Senhor Deputado Coronel Chagas – Em discussão, a 
matéria.
 O Senhor Deputado Masamy Eda – Senhor Presidente, só para 
discutir a matéria, esse Projeto, ele tinha que colocar nas identidades o tipo 
sanguíneo da pessoa ou se era portador de diabete ou algo assim para ser 
inserido. E aí a governadora entendeu que esse projeto não era favorável e 
encaminhou a esta Casa como derrubada de veto, mas, de comum acordo 
com o Deputado Brito Bezerra, líder nesta Casa, eu voto pela manutenção 
do veto. Há um vício nesse projeto. Mesmo sendo parcial ao projeto que foi 
feito a relatoria, então eu peço aos amigos, colegas, que mantenha o veto.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo mais 
quem queira discutir, coloco-o em votação. Solicito abertura do painel para 
a votação. Lembrando que a votação será secreta e eletrônica. Votando sim, 
os senhores deputados concordam com o veto, votando não, rejeitam a 
matéria. Em votação.
 O senhor Deputado George Melo – Eu quero dizer que eu tenho 
dificuldade de votar favorável ao veto. Por Vossa Excelência, a gente vai 
votar dessa vez sim.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Declaro mantido o veto 
de veto total ao Projeto de Lei 050/15 com 15 votos sim, 4 não e nenhuma 
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eu me filiei ao PDT. Ela me colocou na direção regional como secretário-
geral do partido para ajudar a senadora a organizar o partido, formar os 
diretórios municipais e preparar alguns candidatos para as eleições de 
2018. Faço questão de dizer e ressaltar que estou me filiando, mas não serei 
candidato a nada, isso é uma decisão pessoal e faço questão de salientar 
porque muita gente pode especular que estou me filiando para isso. Estou 
me filiando em função dessa missão que a senadora está me delegando. 
Obrigado.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – O Senhor já se filiou 
ao PDT? Solicito ao pessoal do apinel que faça o registro do novo partido 
do Deputado Flamarion Portela e o Deputado Soldado Sampaio, se ainda 
não o fez, que comunique às comissões permanentes a substituição do 
Deputado Chicão pelo Deputado Flamarion. Solicito ao Senhor Primeiro-
Secretário que proceda à leitura da Moção de Aplauso nº 011/17, de autoria 
do Deputado Soldado Sampaio.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lida a 
Moção de Aplauso nº 011/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão, a Moção 
de Aplauso nº 011/17.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Senhor Presidente, 
o Requerimento já diz tudo, nada mais é do que uma Moção de Aplauso 
aos nossos colegas policiais e bombeiros militares pelo Dia Nacional do 
Policial Militar, uma lei recentemente aprovada, de autoria do deputado 
Gonzaga, pela qual estamos homenageando os policiais e bombeiros 
militares do estado de Roraima. Com certeza, terá o apoio de todos.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Também quero 
parabenizar o Deputado pela iniciativa, o projeto foi sancionado pelo 
Presidente Temer, declarando o dia 27 de junho, dia em que morreu o 
policial militar de Minas Gerais, quando estava à frente do movimento 
grevista por melhorias salariais, na Polícia Militar de Minas Gerais, em 
Belo Horizonte. Então, esta data ficou marcada na memória de todos os 
policiais militares do nosso país e também dos policiais civis, porque 
era um movimento que buscava melhorias não só da PM, mas também, 
dos policiais civis. E passa a ser o dia do policial brasileiro. Então, em 
discussão a Proposta de Moção de Aplauso nº 011/17. Não havendo quem 
queira discutir, em votação. A votação será simbólica. Os deputados que 
aprovam a Moção permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. 
Quero informar aos Senhores Deputados que concluímos a Ordem do Dia 
de hoje, conquanto, o Projeto de Lei nº 050/17, que dispõe sobre a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, de acordo com o entendimento da liderança dos 
blocos, será deliberado amanhã. Então, já está na Ordem do Dia de amanhã, 
quarta-feira. Passaremos agora para o expediente de Explicações Pessoais.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Gostaria de informar 
aos Senhores Deputados que hoje encontram-se de aniversário o ex-
deputado Chico Guerra, o deputado Jorge Everton e o nosso servidor aqui 
da Casa, o Vanderlan. E, em nome da Mesa Diretora, em nome de todos os 
servidores desta Casa e em nome também de todos os deputados, queremos 
estender aos nossos três companheiros um tríplice e fraternal abraço pelo 
transcurso dos seus natalícios.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Senhor Presidente, 
gostaria de lembrar, de agradecer e, ao mesmo tempo, parabenizar o nosso 
ex-presidente Chico Guerra, o eminente deputado Jorge Everton e o nosso 
colaborador Vanderlan por esta data e pedir que Deus lhes ilumine e aos 
seus familiares para que possam vencer todos os obstáculos da vida. Então, 
desejo a eles e aos seus familiares um feliz aniversário e que Deus nos 
conserve sempre amigos e sempre trazendo alegria para este Parlamento. 
Obrigado.
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira – Senhor Presidente, 
somente para parabenizar o nosso colega de Parlamento e o servidor da Casa 
Vanderlan. Queria aproveitar e desejar boas-vindas ao deputado Flamarion 
Portela ao nosso bloquinho, que é bloquinho, mas faz a diferença nas 
discussões da Casa e nos momentos necessários de atuação, pois temos essa 
característica muito própria e muito particular de quem vem de movimento. 
Então, gostaria de parabenizar e acolher com muita alegria o Deputado 
Flamarion, ele que é um homem do diálogo e que, em muitos momentos, 
nos ajuda a refletir sobre determinados temas, matérias, quando o clima está 
tenso por alguma discordância, o que é comum ao parlamento, ele é aquela 
pessoa que chega para dar uma palavra, até mesmo pela experiência que 
tem de parlamento à frente do governo do estado. Então, gostaria de, mais 
uma vez, acolhê-lo com louvores o nosso colega de trabalho, Deputado 
Flamarion Portela, em nosso bloquinho. Obrigado.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Senhor Presidente, 
gostaria, primeiramente, de parabenizar Vossa Excelência, que presidiu em 
Comissão a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a condução dos 
trabalhos, as emendas apresentadas pelos nobres parlamentares. Acredito 
que a votação em comissão dessa Lei tão importante, que direciona os 

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Quero registrar a 
presença, neste plenário, do Milton, vice-presidente regional do PV e 
também de Roberto Lopes, presidente regional do PSDC e vice-presidente 
nacional do partido. Está encerrada a votação. Dou por rejeitado o veto 
total ao Projeto de Lei nº 039/17, por 13 votos não, nenhum sim e nenhuma 
abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Requerimento nº 059/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Requerimento nº 059/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o 
Requerimento nº 059/17. Apenas para esclarecer aos senhores deputados 
que, através desse Requerimento, estamos solicitando a autorização do 
Plenário para transformarmos a Sessão Plenária do dia 9 de agosto, a 
segunda quinta-feira do mês de agosto, para realizarmos uma Sessão 
Solene para dar posse à nova diretoria do Parlamento Amazônico e tratar de 
assuntos de interesse do Parlamento, aqui no estado. Teremos a presença de 
diversos deputados da Amazônia no dia 9 de agosto.
 Não havendo quem queira 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 que proceda à leitura do 
Requerimento nº 059/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Requerimento nº 060/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão, o 
Requerimento nº 060/17.
 O Senhor Deputado Masamy Eda pede Questão de Ordem – 
Peço a prorrogação de prazo para que possamos continuar a Sessão, uma 
vez que já passamos do horário regimental.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Acato o Requerimento 
do Deputado Masamy e dou por prorrogada a Sessão pelo tempo necessário.
 Em discussão, o Requerimento nº 060/17, de autoria do 
Deputado Marcelo Cabral.
 Não havendo quem queira discutir a matéria, coloco-a em 
votação. A votação será simbólica, os deputados que forem favoráveis 
permaneçam como estão. Aprovado o Requerimento nº 060/17.
  Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Requerimento de Pedido de Informação nº 02/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Requerimento de Pedido de Informação nº 02/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão, o 
Requerimento de Pedido de Informação nº 02/17. Não havendo quem 
queira discutir a matéria, coloco-a em votação. A votação será simbólica, 
os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o 
Requerimento.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Requerimento nº 056/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Requerimento de Pedido de Informação nº 056/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão, o 
Requerimento nº 056/17.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú – Senhor Presidente, gostaria 
que meus Pares entendessem que começamos a abrir discussões com os 
sindicatos, funcionários públicos, e, todos os anos, tem a revisão anual que 
o governo, às vezes, esquece de colocar no orçamento e precisa ser revisto. 
Isso é uma reivindicação da união sindical formada por 25 sindicatos e 
eu gostaria que meus Pares entendessem que é interessante a Audiência 
Pública para que possamos abrir um fórum de discussões com esses 
homens e mulheres que lideram os funcionários públicos do estado e que 
precisam todos os anos discutir as propostas dos PCCRs, da condução das 
suas vidas. São muitos, passam de 15 mil pessoas que certamente irão se 
aposentar sendo funcionários do Estado de Roraima. Peço aos meus Pares 
que me apoiem nessa empreitada para que possamos abrir esse fórum 
de discussões, onde todos poderão opinar e arguir com relação a esses 
sindicatos e funcionários.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em votação. A 
votação será simbólica, os deputados que concordam com o Requerimento 
permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário 
que proceda à leitura do Memorando nº 02/17, de autoria do Deputado 
Soldado Sampaio.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Memorando nº 02/17.
 O Senhor Deputado Flamarion Portela – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, eu já ia informar a Casa nas Explicações 
Pessoais, mas já faço agora. Por convocação da Senadora Ângela Portela, 
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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 §2° do Art. 80 da Lei Complementar n° 053 de 31 de dezembro 
de 2001, concedida aos servidores públicos civis do Estado de Roraima”. 
Relator: Deputado Jorge Everton. Parecer: pela Rejeição do Veto. Discutiu 
a Matéria, a Senhora Deputada Lenir Rodrigues. Colocado em votação, 
o parecer do Senhor Relator foi aprovado pelos Membros presentes na 
reunião. 02) Mensagem Governamental de Veto nº 036/2017, de autoria 
do Senhor Deputado Masamy Eda, que “Veta totalmente o Projeto de Lei 
nº 050/2015, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção do Tipo 
Sanguíneo e Fator Rh nas cédulas de identidade emitidas no Estado de 
Roraima”. Relator: Deputado Coronel Chagas. Parecer: manutenção 
parcial ao Veto, mantendo-se apenas os artigos 2º, 4º e 5º da Proposição 
e pela manutenção do Veto aos arts. 1º e 3º. Não houve discussão. 
Colocado em votação, o parecer do Senhor Relator foi aprovado pelos 
Membros presentes na reunião. 03) Mensagem Governamental de Veto 
nº 047/2017, que “Veta totalmente o Projeto de Lei nº 039/2017, de autoria 
dos Senhores Deputados Jalser Renier e Dhiego Coelho, que “Dispõe sobre 
a concessão do direito a uma folga anual para realização de exames para 
prevenção do câncer de pele, de mama, de colo do útero, de próstata e de 
pulmão”. Relator: Deputado Jorge Everton. Parecer: pela Rejeição do Veto. 
Não houve discussão. Colocado em votação, o parecer do Senhor Relator 
foi aprovado pelos Membros presentes na reunião. 04) Projeto de Decreto 
Legislativo nº 007/2017, de autoria dos Senhores Deputados Jalser Renier 
e Joaquim Ruiz. Relatora: Deputada: Lenir Rodrigues. Parecer: Favorável. 
Não houve discussão. Colocado em votação, o parecer da Senhora Relatora 
foi aprovado pelos Membros presentes na reunião. Encerramento: O 
Senhor Presidente, constatando não haver mais nada a tratar, encerrou 
a reunião às dez horas e quarenta minutos. E para constar, eu, Mirele 
Salvadori, Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada à publicação.

George Melo
Presidente

SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES

GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

TERMO DE REUNIÃO N.º 002/17
02 DE AGOSTO DE 2017

  Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil 
e dezessete, o Senhor Deputado George Melo, Presidente desta Comissão, 
convocou os Senhores Parlamentares Jorge Everton, Aurelina Medeiros, 
Brito Bezerra, Coronel Chagas, Lenir Rodrigues e Mecias de Jesus, para 
reunião extraordinária, com a finalidade de apreciar e deliberar Proposições 
constantes da Ordem do Dia: Projeto de Resolução Legislativa nº 
008/17, que “Altera o disposto no caput do art.166, do Regimento Interno 
deste Poder e dá outras providências.” Assinaram a folha de  presença os 
Senhores Parlamentares Jorge Everton – Vice –presidente,  Coronel Chagas 
- Membros e George Melo - Presidente. O Senhor Presidente encerrou 
os trabalhos por falta de quorum regimental. Para constar, eu, Mirele 
Salvadori, secretária, lavrei o presente Termo, que será assinado pelo 
Senhor Presidente e encaminhado à publicação.

George Melo
Presidente da Comissão

SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES

1GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

TERMO DE REUNIÃO N.º 003/17
03 DE AGOSTO DE 2017

  Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil 
e dezessete, o Senhor Deputado Jorge Everton, Vice-Presidente desta 
Comissão, convocou os Senhores Parlamentares Aurelina Medeiros, Brito 
Bezerra, Coronel Chagas, Lenir Rodrigues e Mecias de Jesus, para reunião 
extraordinária, com a finalidade de apreciar e deliberar Proposição constante 
da Ordem do Dia: Projeto de Resolução Legislativa nº 008/17, que “Altera 
o disposto no caput do art.166, do Regimento Interno deste Poder e dá outras 
providências.” Assinaram a folha de presença os Senhores Parlamentares Jorge 
Everton – Vice –presidente,  Coronel Chagas e Brito Bezerra - Membros. O 
Senhor Presidente encerrou os trabalhos por falta de quorum regimental. Para 
constar, eu, Mirele Salvadori, secretária, lavrei o presente Termo, que será 
assinado pelo Senhor Presidente e encaminhado à publicação.

Jorge Everton 
Vice-Presidente da Comissão

recursos do nosso estado, que serão arrecadados no próximo ano, que será 
complementada com a LOA ao final, será muito bem recepcionada pelo 
governo diante das conversas e dos entendimentos feitos pelos deputados 
aqui e encaminhar. Se amanhã, em plenário, assim for votada essa Lei 
como foi votada em comissão. Quero parabenizar a condução dos trabalhos 
e a própria peça orçamentária como foi votada. E, no mais, gostaria de 
parabenizar o Deputado Jorge Everton, lhe desejando um feliz aniversário, 
que Deus conduza sua vida lhe dando muitas bênçãos e lhe conceda muitos 
anos de vida feliz. Assim como ao nosso amigo Chico Guerra, que é uma 
pessoa especial para todos nós. Tive a oportunidade de parabenizá-lo logo 
cedo e gostaria de desejar-lhe muitos anos de vida feliz. É um grande amigo 
e foi um grande presidente desta Casa e é um grande amigo de Roraima. 
E, finalizando, gostaria de parabenizar o Vanderlan, esse é que é amigo de 
verdade, que está sempre próximo da gente, nos perguntando o que está 
faltando e nos servindo. Um grande abraço, você é um grande amigo de 
todos nós. Obrigado.
 O Senhor Deputado Naldo da Loteria – Senhor Presidente, é 
somente para parabenizar o colega Jorge Everton. Já estamos aguardando 
o endereço da confraternização. Parabenizar o ex-deputado Chico Guerra, 
que é um grande guerreiro e que mora no coração da gente. O Vanderlan, 
servidor desta Casa que nos presta grande serviço e ao jornalista Ricardo 
Gomes, que também faz aniversário hoje. Deputado Jorge Everton, dia 8 
é de um filho meu, em grande estilo, e o senhor participou. Então, estou 
esperando seu convite para participar da sua festa hoje.
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Quero agradecer o carinho 
de todos os colegas, todas as mensagens que recebi hoje. Realmente é 
um ano a mais, na realidade é um ano a menos que a gente conta quando 
passa dos quarenta. Gostaria de dizer que é com muito carinho que recebo 
o cumprimento de todos e aproveito para parabenizar o Chico Guerra, o 
Vanderlan, que tem sido um grande companheiro aqui todos os dias. Meu 
muito obrigado. E velho não comemora, mas o carinho de vocês eu recebo 
e agradeço do fundo do meu coração.

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo mais 
nada a tratar, queremos, antes de encerrar a Sessão, agradecer a todos 
os deputados e aos servidores das comissões e da Superintendência 
Legislativa e de Comunicação desta Casa, que deram condições para que 
pudéssemos avançar nas matérias que estavam trancando a pauta e também 
outros projetos que precisavam ser deliberados. Ficou apenas pendente para 
a Ordem do Dia da Sessão Plenária de amanhã o Projeto de Lei nº 050/17, 
que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, desde já, convidamos 
todos os deputados para a Sessão Plenária de amanhã no horário regimental, 
agradecemos a todos e damos por encerrada a presente Sessão.

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

DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 27 DE 

JUNHO DE 2017
       Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, 
às dez horas e vinte e um minutos, no Plenário Deputada Noêmia Bastos 
Amazonas, desta Casa Legislativa, sito à Praça do Centro Cívico, 202, 
reuniu-se, extraordinariamente, a Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação Final, sob a Presidência do Senhor Deputado George Melo, 
Presidente desta Comissão. Com as presenças dos Senhores Deputados 
Membros Titulares: Jorge Everton, Coronel Chagas, Lenir Rodrigues e 
Mecias de Jesus, Brito Bezerra e Aurelina Medeiros. Abertura: Havendo 
quórum regimental, o Senhor Presidente, ao declarar aberta a Reunião 
solicitou à Secretária desta Comissão proceder à leitura da Ata da reunião 
anterior. Conforme requerimento verbal do Senhor Deputado Jorge 
Everton, foi dispensada a leitura da Ata, tendo em vista a distribuição 
de cópias, com antecedência, a todos os membros da Comissão para 
conhecimento do seu teor. Logo após, o Senhor Presidente colocou a Ata 
em discussão. Não havendo nenhuma retificação por parte dos Membros, 
submeteu-a à votação, sendo aprovada por unanimidade dos Senhores 
Membros da Comissão. Expediente: Não houve. Ordem do Dia: Dando 
continuidade à reunião, o Senhor Presidente constatou na Mesa dos 
trabalhos: 01) Mensagem Governamental de Veto nº 035/2017, que 
“Veta totalmente o Projeto de Lei Complementar n° 004/2016, de autoria 
dos Senhores Deputados Masamy Eda, Lenir Rodrigues e Chico Mozart, 
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INTERIOR DO ESTADO.
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA
CNPJ: 34.808.220/0001-68
CONTRATADA: INFORR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 21.648.941/0001-06
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01001.010310012011/44.90.52-101
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores
DATA DA ASSINATURA: 26/07/2017
VIGÊNCIA: 26/07/2017 à 31/12/2017
VALOR TOTAL: R$ 26.000,00 (VINTE E SEIS MIL REAIS)
PELA CONTRATANTE: ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS 
FILHO
PELA CONTRATADA: INGRID MARINHO FREITAS

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESOLUÇÕES

ERRATA:
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, RETIFICA na seção Atos Administrativos 
– Superintendência de Gestão de Pessoas – referente à Resolução nº 
03340/2017- SGP, publicada no Diário da Assembleia Legislativa, edição 
nº 2548 de 23 de junho de 2017, devido à incorreção do período de férias 
da servidora a ser sanada.

Onde se lê: 
“Art. 1º Conceder os últimos 10 (dez) dias do usufruto das férias 

da servidora ELETICIA ROSA DE MAGALHAES, matrícula 10882, para 
o período de 11/07/2017 a 20/07/2017, referente ao exercício de 2017.”

Leia-se:
“Art. 1º Conceder os últimos 10 (dez) dias do usufruto das férias 

da servidora ELETICIA ROSA DE MAGALHAES, matrícula 10882, para 
o período de 11/09/2017 a 20/09/2017, referente ao exercício de 2017.”

Boa Vista-RR, 03 de agosto de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3603/2017-DGP
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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, o servidor Raimundo Nonato de Sousa 

Saldanha, matrícula 017543, CPF: 231.215.212-68, do Cargo 
Comissionado de Assessor Parlamentar Militar II CM-10, 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 agosto 
de 2016.

Palácio Antônio Martins, 03 de agosto de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº03604/2017-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 02/08/2017, o usufruto das 

férias da servidora MARIA APARECIDA FRANCA BASTOS, matrícula 
n° 16759, programada para o período de 01/08/2017 a 30/08/2017, 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 04/12/2017 a 01/01/2018.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 03 de agosto de 2017.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES PERMANENTES 
REALIZADA NO DIA

28 DE JUNHO DE 2017
Ao vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às onze 
horas e quinze minutos, no Plenário Deputada Noêmia Bastos Amazonas 
desta Casa Legislativa, sito à Praça do Centro Cívico, 202, reuniram-se, 
extraordinariamente, as Comissões em Conjunto, sob a Presidência do Senhor 
Deputado George Melo, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação Final, conforme preceituam os artigos 50,  56 e 265, do Regimento 
Interno desta Casa de Leis. Abertura: O Senhor Presidente solicitou a 
Secretária desta Comissão proceder à verificação de quorum, sendo constatada 
número regimental suficiente para abertura dos trabalhos. Continuando, o 
Senhor Presidente solicitou a Secretária desta Comissão proceder à leitura da 
Ata da reunião anterior. Conforme Requerimento verbal da Senhora Deputada 
Lenir Rodrigues foi dispensada a leitura, cujo teor já ser do conhecimento dos 
Senhores Deputados devido à distribuição de cópias, com antecedência, a todos 
os Membros da Comissão. Acatada a Questão de Ordem, a Ata foi submetida 
à discussão e, como não houve nenhuma retificação por parte dos Membros, 
foi submetida à votação, sendo aprovada pelos Membros presentes na reunião. 
Expediente: Dando continuidade à reunião, o Senhor Presidente constatou na 
Mesa dos trabalhos:  Projeto de Lei nº 068/2017,  de autoria Poder Executivo, 
que “Revoga dispositivo da Lei nº1.095, de 11 de agosto de 2016.” O Senhor 
Presidente, no uso de suas atribuições legais, designou a Senhora Deputada 
Lenir Rodrigues para relatar o Projeto de Lei nº 068/2017 e suspendeu a 
reunião pelo tempo necessário para que a Senhora Relatora emitisse  o seu 
parecer. Logo após o tempo estipulado, o Senhor Presidente reabriu os 
trabalhos constatando na ordem do dia a Proposição distribuída anteriormente e 
solicitou a  Senhora Relatora proceder a leitura de seu parecer. Projeto de Lei nº 
068/2017. Relatora: Deputada Lenir Rodrigues. Parecer: Favorável. Não houve 
discussão. Colocado em votação, o parecer da Senhora Relatora foi aprovado 
pelos Membros presentes na reunião.  Encerramento: O Senhor Presidente, 
nada mais havendo a tratar, encerrou a reunião às onze horas e quarenta e dois 
minutos. E, para constar, eu, Mirele Salvadori, Secretária, lavrei a presente Ata 
que, após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada 
à publicação.

 George Melo
Presidente da Comissão

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO N º 0276/2017
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1° Designar os servidores 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 Con-

trato

0377/ 2017
RWA COMÉRCIO 
E CONSTRUTORA 
LTDA

E v e n t u a l 
c o n t r a t a ç ã o 
de Empresa 
para aquisição 
de material 
permanente para 
atender as unidades 
dos programas 
e projetos 
pertencentes a esta 
Casa Legislativa, 
que serão 
implantados no 
interior do Estado.

07.939.551/0001-64

FISCAIS: 

- Marcelo José 
Araújo de Almei-
da. 
Matrícula: 19406. 

- Júlio Phattecio 
da Silva Cunha.
 Matrícula: 18310.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
        Palácio Antônio Martins, 03 de agosto de 2017.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 045/2017
PROCESSO Nº: 377/2017 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 021/2017.
OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS 
UNIDADES DOS PROGRAMAS E PROJETOS PERTENCENTES 
A ESTA CASA LEGISLATIVA, QUE SERÃO IMPLANTADOS NO 
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