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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROJETO DE LEI 
PROJETO DE LEI Nº 058/2017 BOA VISTA – RR, 22 DE MAIO DE 

2017.
“Dispõe sobre a criação da Indenização 
de Incentivo ao Exercício da Atividade-
Fim da Polícia Militar do Estado de 
Roraima e do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Roraima – IIEA-
FIM, e dá outras providências.”

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA, Faço 
saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criada a Indenização de Incentivo ao exercício 
da Atividade Fim da Polícia Militar do Estado de Roraima e do Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado de Roraima – IIEA-FIM, a ser pago, 
mensalmente aos militares estaduais do serviço ativo que efetivamente 
atuem em escalas de serviços diretamente na atividade-fim das Corporações 
Militares de Roraima.

Parágrafo Único -  Militares estaduais do serviço ativo previsto no 
caput deste artigo, compreende aos militares do Estado de Roraima e os militares 
do Ex-Território Federal de Roraima por força de dispositivo constitucional.

Art. 2º A indenização de que trata art. 1º, desta Lei, visa 
reconhecer financeiramente os policiais militares e bombeiros militares que 
efetivamente atuam em serviços da atividade fim da Corporação militar a 
que pertencem, nas escalas operacionais, conforme segue:

a) Policiamento Ostensivo a pé;
b) Policiamento Ostensivo motorizado;
c) Policiamento Ostensivo de bicicleta;
d) Policiamento Ostensivo Montado;
e) Policiamento de Guarda de Estabelecimento Prisional;
f) Policiamento de Guarda de Unidades Operacionais;
g) Serviços de Escala da atividade-fim do Corpo de Bombeiros 

Militar.
Art. 3º A indenização de incentivo ao exercício da Atividade 

Fim corresponderá a 6% (seis por cento) do subsídio do Posto de Coronel, 
conforme previsto na tabela vigente do Anexo Único da Lei Complementar 
nº 224, de 28 de janeiro de 2014. 

Art. 4º Para fazer jus a Indenização prevista nesta Lei, o militar 
estadual deverá estar atuando regularmente em atividade considerada como 
atividade fim - serviço operacional -, não se aplicando aos casos de militares 
que atuam na atividade meio - serviço administrativo - e que eventualmente 
concorrem a escalas operacionais, podendo estas, serem custeadas com a 
indenização do serviço voluntário.

§1º – A indenização de que trata esta Lei, será paga no mês 
subsequente ao efetivamente trabalhado, devendo a Unidade responsável 
pela Escala Operacional Regular, encaminhar até o 5º dia útil do mês 
subsequente a relação dos militares a qual fazem jus para a Folha de 
Pagamento a fim de efetivar o percebimento da Indenização, no mesmo 
contracheque do seu subsidio. 

§2º – Os militares que desempenham suas atividades no serviço 
de inteligência das Corporações e cumprem escalas de serviço de forma 
velada, farão jus à indenização nos termos desta Lei.

Art. 5º O afastamento, do militar estadual, por qualquer motivo, 
da escala de serviço da atividade-fim, implicará na suspensão imediata do 
pagamento da indenização de que trata esta Lei.

§ 1º – O militar estadual que faltar durante o mês a mais de 
um serviço a escala de serviço da atividade-fim, independentemente de 
qualquer justificativa, não fará jus a indenização prevista nesta Lei relativo 
ao mês correspondente à sua falta.

§ 2º - A escala de serviço na atividade-fim cumprida pelo militar 
estadual, corresponde ao efetivamente trabalhado pelo policial/bombeiro 
militar durante o mês integral, sendo vedado a permuta para tais fins.

Art. 6º As despesas decorrentes da implantação desta Lei, 
correrão à conta da dotação orçamentária de cada Corporação, as quais 
poderão, caso haja necessidade, ser suplementada com autorização do 
Poder Legislativo, a fim de suprir a indenização criada por esta Lei.

Art. 7º Caso queira e ache conveniente, fica o Poder Executivo 
autorizado a regulamentar e fixar normas complementares, aos casos 
omissos e/ou interpretativo dos dispositivos desta Lei.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Boa Vista - RR, 31 de maio de 2017.

CORONEL CHAGAS
DEPUTADO ESTADUAL
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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 05 de Junho de 2017.

BRITO BEZERRA 
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA
José Frutuoso do Vale Júnior é natural de Teresina – Piauí, 

nascido em 08/04/1960, filho de José Frutuoso do Vale e Maria Salomé 
Cavalcante do Vale. Graduado em Agronomia pela Universidade Federal 
do Ceará (1985). É pai de 03 (três) filhas e atualmente casado com Maria 
Ivonilde Leitão de Sousa.

É mestre em Agronomia em Solos e Nutrição de Plantas, com 
área de concentração em Levantamento e Classificação de solos, pela 
Universidade Federal do Ceará (1991). Em 1993 ingressou na Universidade 
Federal de Roraima, membro de uma equipe de 05 docentes, com a missão 
de criar o primeiro curso de agronomia em Roraima.

Doutor em Solos e Nutrição de Plantas, com área de concentração 
em Gênese, Morfologia e Classificação de Solos pela Universidade Federal 
de Viçosa (2000). Atualmente é professor Titular do Departamento de Solo 
e Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Roraima. Professor de 
graduação nas disciplinas obrigatórias Gênese, Morfologia e Física do Solo 
e Levantamento e Classificação do Solo do curso de agronomia. Professor 
dos programas de Pós-graduação em agronomia e Recursos Naturais da 
Universidade Federal de Roraima. 

Atua principalmente nas áreas de Gênese, Classificação, Manejo 
e Conservação de solos e água e Recursos Naturais (meio Ambiente) com 
diversos trabalhos desenvolvidos sobre solos da Amazônia em especial os 
de Roraima e estudos de impactos ambientais. Autor do Livro “Solos Sob 
Savanas de Roraima”; autor de 11 capítulos de livros sobre solos de Roraima; 
publicou 20 artigos completos em diversas áreas da ciência do solo de 
Roraima; orientou e supervisionou 14 dissertações de mestrado e atualmente 
coordena vários projetos envolvendo solos e meio ambiente de Roraima.

Realizou vários estudos de solos de Roraima, merecendo destaque 
ao Estudo de solos do Plano Estadual de Recursos Hídricos; Estudo de Solos 
para o Plano Diretor do Município de Boa Vista, Estudos de Solos para o 
Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de Roraima, Estudos de Solos 
para o Plano de Manejo do Parque Nacional do Viruá, Estudos de Solos para 
Elaboração de Estudos Ambientais (Plantios de Acacia mangium e Distrito 
Industrial). Coordenou a XI Reunião Brasileira de Classificação e Correlação 
de Solos, realizada em Roraima no ano de 2015.

Atualmente é vice-coordenador do Programa de Pós-graduação 
em Recursos Naturais – UFRR e Diretor do Núcleo Regional de Solos da 
Amazônia Ocidental, instituição vinculada a Sociedade Brasileira de Ciência 
do Solo – SBCS.

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

Sala das Sessões, 05 de Junho de 2017.
BRITO BEZERRA                                              

DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTOS

REQUERIMENTO Nº 054/2017
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Estadual CORONEL CHAGAS
1° Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

Senhor Presidente,
Os Deputados que a este subscrevem, em conformidade com 

o art. 192, parágrafo único, inciso I, alínea “b”, c/c incisos XII e XVII do 
art. 196, e alínea “f’ do art. 248, todos do Regimento Interno, requerem de 
Vossa Excelência, após ouvir o Plenário, a inclusão na Ordem do Dia da 
Sessão Plenária do dia 20 do corrente do Projeto de Lei Complementar 
n° 007/17.

Sala das Sessões, 20 de junho de 2017.
Deputados

REQUERIMENTO Nº 055/2017
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Estadual CORONEL CHAGAS
1° Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

Senhor Presidente,
Os Deputados que a este subscrevem, em conformidade com o 

art. 196, incisos II, XIII e XVII, e alínea “f’ do art. 248, todos do Regimento 

JUSTIFICATIVA
A atividade-fim da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado de Roraima é a principal razão de suas existências. As 
modalidades de policiamento executadas pela Policia Militar são responsáveis 
pela preservação da ordem pública e, consequentemente, pela sensação de 
segurança sentida pela comunidade, assim como o Corpo de Bombeiro, 
quando da execução de atividades de Defesa Civil, Prevenção e Combate a 
Incêndios, Buscas, Salvamentos e Socorros Públicos.

As escalas de serviços, impostas pela administração superior das 
Corporações, impõe fatores de risco e de questões relacionadas à saúde do 
profissional. A sobrecarga de serviços a que estão sujeitos o policial militar e 
o bombeiro militar classificados diretamente na atividade-fim, faz com que, 
ao longo dos anos de exercício da profissão o faça procurar outras lotações, 
que não sejam da atividade-fim. 

A atividade-fim das Corporações, impõe uma sobrecarga de 
serviço além da rotina da escala de serviço operacional, uma vez que toda 
ocorrência que o militar atende, automaticamente a guarnição é uma das 
principais testemunhas, sendo obrigados, no seu no seu horário de folga, a 
comparecer em infindáveis audiências realizadas tanto em Delegacias de 
Polícias, no Ministério Público e finalmente, quando instaurada a ação penal, 
no Poder Judiciário, a fim de prestar seus depoimentos, além das inúmeras 
representações que tem que responder junto à Corregedoria das Instituições, 
face as ocorrências atendidas, que rotineiramente ficam partes insatisfeitas. 

Em face das inúmeras implicações advindas do atendimento das 
ocorrências policiais, somados a sobrecarga de serviço, e, ainda,  o risco 
iminente constante de confrontos com marginais, e as ameaças de morte 
constantes, e atentados contra esses profissionais, praticadas por criminosos 
do integrantes de facções criminosas instaladas no Estado, está provocando 
uma grande fuga da atividade-fim da Corporação, em especial à Polícia 
Militar de Roraima.

É notório, que em face das inúmeras ameaças de morte, inclusive 
com assassinatos de policiais militares por criminosos ligados ao sistema 
prisional, os comandantes de unidades operacionais acabam vivendo, 
diariamente, com uma demanda crescente de policiais militares que solicitam 
lotação em funções da atividade meio da corporação, além do aumento dos 
afastamentos para tratamento de saúde que a rotina dessa profissão provoca.

Desta forma, o que se pretende, ao instituir a Indenização de 
Incentivo ao Exercício da Atividade-Fim, é estender a mesma política de 
recursos humanos aplicada pelo Governo do Estado aos profissionais de 
Educação através da criação da GID – Gratificação de Incentivo à Docência, 
que deu e continua dando resultados positivos, incentivando os professores a 
continuar em sala de aula.

Assim, o principal objetivo aqui, é proporcionar incentivo 
financeiro para que o militar estadual, permaneça efetivamente na atividade-
fim das Corporações militares, , evitando-se, assim, evasão desses militares 
para outros locais alheio à principal função das Corporações.

Com certeza, ganhará a Polícia Militar/Corpo de Bombeiro 
Militar, a Sociedade que terá mais militares na atividade-fim, e os militares 
que estarão mais motivados e satisfeitos profissionalmente no exercício de 
sua missão que é levar segurança à população roraimense.

Enfim, o que se pretende, além de valorizar o policial militar e 
o bombeiro militar, que atua na atividade-fim, é manter esse profissional 
efetivamente realizando as modalidades de policiamento previstas na 
legislação que regula a atuação dos integrantes dessas carreiras militares. 

Enunciados as razões para a propositura do presente projeto de 
lei, revestidos que estão de objetivos que visam o interesse coletivo e o 
bem comum, é que solicito o apoio dos senhores parlamentares para a sua 
aprovação.

Boa Vista – RR, 31 de maio de 2017.
CORONEL CHAGAS

DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº030/2017

“Concede o título de Cidadão 
Benemérito do Estado de Roraima ao 
Dr. José Frutuoso do Vale Júnior”. 

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 ao Dr. José Frutuoso do Vale Júnior 
o Título de Cidadão Benemérito do Estado de Roraima, 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 
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Interno, requerem de Vossa Excelência realização de Sessão Extraordinária, 
sem ônus para este Poder, no dia 20 de junho do corrente ano, às 15h, para 
discussão e votação, em segundo turno do Projeto de Lei Complementar 
n° 007/2017, 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 do poder executivo.

Sala das Sessões, 20 de junho de 2017.
Deputados

INDICAÇÕES

INDICAÇÃO Nº 270/17
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 EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE 2 
DUAS PONTES DE MADEIRA, LOCALIZADAS NA VICINAL 6 DE 
CAMPOS NOVOS MUNICÍPIO DE IRACEMA. QUE ENCONTRAM-
SE EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE.

Justificativa
As duas pontes da vicinal 6  de campos novos apresentam sérios 

problemas de trafegabilidade, deixando iminentes os riscos de morte aos 
usuários. Pois, elas estão com suas estruturas totalmente deterioradas, 
podendo cair a qualquer momento, principalmente quando passam por elas 
os caminhões cheios de produções da região.

Portanto, a manutenção se faz necessário para garantir a 
segurança é   a trafegabilidade de todos os que a utilizam.

Sala das Sessões, 05 de Junho de 2017
ZÉ GALETO

Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 273 /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, DO 
POSTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E AGROPECUÁRIA, 
E ALOJAMENTOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE 
RORAINÓPOLIS, ASSIM COMO A PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO, 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS. 

JUSTIFICATIVA
A situação crítica do Posto de Fiscalização do Jundiá, localizado 

no município de Rorainópolis, a 312 km de Boa Vista, levou este 
parlamentar a propor esta indicação. A aduana estadual é administrada pela 
Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) e é a principal porta de entrada 
de diversos produtos no Estado. 

O prédio apresenta condições precárias de uso, e a finalidade 
da reforma é melhorar as condições de trabalho dos servidores que 
desempenham as funções na aduana estadual, assim como para a população. 

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

 Sala das Sessões, 05 de Junho de 2017.
BRITO BEZERRA                                              

DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO NO 284, DE 2017
INDICO nos termos do art. 202 do Regimento Interno 

da Assembléia Legislativa de Roraima, a Excelentíssima Senhora 
Governadora do Estado, que determine aos órgãos competentes, com 
urgência, a adoção das providências necessárias à CONSTRUÇÃO DE 
NOVOS LEITOS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE REPAROS 
NA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MATERNO 
INFANTIL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, localizado nesta Capital.

JUSTIFICATIVA
Tal indicação se justifica na necessidade da construção de novos 

leitos, bem como a realização de reparos na estrutura física de todo o prédio 
do hospital materno infantil de Roraima, em decorrência da superlotação e 
impossibilidade de atendimento digno e apropriado. 

Nesse sentindo, ressalta-se a urgência na adoção das providências 
necessárias, considerando, sobretudo, o alto fluxo de internações de 
gestantes prestes a dar à luz que passam horas aguardando atendimento, 
além dos recém-nascidos que dividem espaço com a mãe em cadeiras 
plásticas e poltronas amontoadas pelos corredores do hospital.

 Desta forma, é inadmissível que a rede pública de saúde 
permaneça precária a ponto de não proporcionar atendimento digno às 
gestantes e aos recém-nascidos por falta de estrutura, uma vez que há 

recursos suficientes destinados à ampliação e melhorias das unidades 
hospitalares, a fim de efetivar os direitos maternos garantidos por Lei.

Palácio Antonio Martins, 13 de junho de 2017.
MASAMY EDA

Deputado Estadual

INDICAÇÃO NO 285, DE 2017
INDICO nos termos do art. 202 do Regimento Interno 

da Assembléia Legislativa de Roraima, a Excelentíssima Senhora 
Governadora do Estado, que determine aos órgãos competentes, a 
AQUISIÇÃO DE VIATURAS DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL 
(IML) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS DO 
INTERIOR DO ESTADO DE RORAIMA.

JUSTIFICATIVA
Tal indicação se justifica pela necessidade de aquisição de 

viaturas do Instituto Médico Legal (IML) para atender as demandas de toda 
a extensão do interior do Estado, em decorrência da sobrecarga da única 
viatura disponibilizada para realizar este serviço nos 14 Municípios. 

Ressalta-se que o IML possui apenas três viaturas para atender as 
demandas de todo o Estado e estas estão em péssimas condições, uma vez 
que não passam por manutenções periódicas. Vale ressaltar, ainda, que há 
demora na remoção de corpos devido à insuficiência de viaturas.  

Desta forma, é necessário que o Governo do Estado de Roraima adote 
as providências necessárias, com urgência, a fim de adquirir viaturas novas e 
proceder a manutenção das demais, a fim de otimizar a atuação do IML.

Palácio Antônio Martins, 13 de junho de 2017.
MASAMY EDA

Deputado Estadual

INDICAÇÃO NO 286, DE 2017
INDICO nos termos do art. 202 do Regimento Interno 

da Assembléia Legislativa de Roraima, a Excelentíssima Senhora 
Governadora do Estado, que determine aos órgãos competentes, com 
urgência, a adoção das providencias necessárias à REGULARIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E FORNECIMENTO DE 
ALIMENTOS NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL NOSSA 
SENHORA DE NAZARÉ, localizado nesta capital.

JUSTIFICATIVA
Tal indicação se justifica pela situação precária em que se 

encontra o hospital materno infantil de Roraima, em decorrência da falta 
de limpeza periódica no prédio, bem como a falta do fornecimento de 
alimentos para pacientes e acompanhantes.

Com base em informações publicadas frequentemente em jornais 
de grande circulação, a situação do prédio do hospital materno infantil 
está cada vez pior, já que além da péssima estrutura física, os serviços de 
limpeza não estão sendo realizados regularmente, fato que põe em risco a 
saúde dos profissionais, bem como das pacientes e recém-nascidos. 

Vale ressaltar que o risco de infecção é intenso, uma vez que 
os leitos são higienizados superficialmente pelos próprios enfermeiros, nos 
quais muitas vezes é possível encontrar materiais pontiagudos já utilizados 
jogados pelo chão, aumentando ainda mais o risco de contaminação.  

Vale ressaltar, ainda, que as pacientes e acompanhantes não 
recebem alimentação adequada, tampouco nos horários habituais, já que 
as refeições têm sido entregues com até três horas de atraso do horário 
previsto e de péssima qualidade.

Desta forma, é necessário que o Governo do Estado de Roraima 
adote as providências necessárias, com urgência, a fim de regularizar os 
serviços de limpeza, bem como o fornecimento de alimentos do hospital 
materno infantil Nossa Senhora de Nazaré, garantindo às roraimenses um 
serviço de saúde digno e qualificado.

Palácio Antônio Martins, 13 de junho de 2017.
MASAMY EDA

Deputado Estadual

OFÍCIOS

Oficio n° 001/2017/GABINETE DEPUTADO CHICÃO DA SILVEIRA
Palácio Antônio Martins, 20 de junho de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
JALSER RENIER PADILHA
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, informo a Vossa Excelência, 

nos termos do Art. 95 do Regimento Interno, para as providências cabíveis, 
que estou me afastando do exercício do mandato para assumir a Secretaria 
Extraordinária da Pesca e Aquicultura – SEPA q a partir desta data, conforme 
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diário oficial do Estado, n°3024 do dia 19 do corrente mês, pg. 04.
Informo, ainda, que de acordo com o Parágrafo Único do art. 95 

do Regimento Interno da Casa, opto pelo recebimento do subsídio do cargo 
de Deputado Estadual.

Atenciosamente,
CHICÃO DA SILVEIRA 

Deputado Estadual

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA

ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA SEXCENTÉSIMA NONA SESSÃO 
ORDINÁRIA DO QUINQUAGÉSIMO TERCEIRO PERÍODO 
LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
Às nove horas do dia treze de junho de dois mil e dezessete, no Plenário desta 
Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima sexcentésima nona Sessão 
Ordinária do quinquagésimo terceiro período legislativo da sétima legislatura 
da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Não havendo quórum 
regimental, o Senhor Presidente em exercício, Deputado Coronel Chagas, 
suspendeu a abertura dos trabalhos pelo prazo de cinco minutos. Após o 
tempo estipulado e havendo quórum regimental, o Senhor Presidente 
declarou aberta a Sessão, convidando os Senhores Deputados Chicão da 
Silveira e Evangelista Siqueira para atuarem como Primeiro e Segundo-
Secretário ad hoc, respectivamente. Em seguida,  solicitou ao Senhor 
Segundo-Secretário proceder à leitura das Atas das Sessões anteriores, que 
foram lidas e aprovadas na íntegra. Prosseguindo, solicitou ao Senhor 
Primeiro-Secretário proceder à leitura do Expediente. RECEBIDO DO 
PODER EXECUTIVO: Mensagem Governamental nº 44, de 31/05/17, 
comunicando a ausência da Senhora Governadora do País para participar da 
VI Reunião de Fronteira Brasil-Guiana, a ser realizada na Cidade de Lethem 
– Guiana, no dia 05 de junho do corrente ano. RECEBIDO DO TRIBUNAL 
DE CONTAS: Ofício nº 229, de 29/05/17, da Diretoria de Atividades 
Plenárias e Cartorárias – DIPLE/TCERR, encaminhando cópia do inteiro teor 
da Decisão Cautelar nº 002/17-TCERR-PLENO, que suspendeu liminarmente 
o Acórdão nº 026/11-TCERR-2ª Câmara, para conhecimento. RECEBIDOS 
DOS DEPUTADOS: Projeto de Lei s/nº, de 22/05/17, do Deputado Coronel 
Chagas, que “dispõe sobre a criação da Indenização de Incentivo ao Exercício 
da Atividade- Fim da Polícia Militar do Estado de Roraima e do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado de Roraima – IIEA-FIM, e dá outras 
providências”; Projeto de Lei s/nº, de 09/06/17, do Deputado Jânio Xingú, 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de exame oftalmológico 
para diagnóstico de astigmatismo, hipermetropia, miopia, daltonismo, 
ceratocone e demais patologias oculares em estudantes matriculados no 6º 
ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio, nas escolas da Rede 
Estadual de Ensino”; Projeto de Decreto Legislativo s/nº, de 05/06/17, do 
Deputado Brito Bezerra, que “concede o título de Cidadão Benemérito do 
Estado de Roraima ao Dr. José Frutuoso do Vale Júnior”; Indicação s/nº, de 
30/05/17, da Deputada Aurelina Medeiros, encaminhando ao Governo do 
Estado, para recuperação de uma ponte localizada na Vicinal 10, Município 
de Rorainópolis-RR; Indicação s/nº, de 30/05/17, da Deputada Aurelina 
Medeiros, encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da Vicinal 
17 (cerca de 10 Km), localizada no Município de Rorainópolis-RR; Indicação 
s/nº, de 30/05/17, da Deputada Aurelina Medeiros, encaminhando ao 
Governo do Estado, para recuperação de uma ponte localizada na Vicinal 07, 
Município de Rorainópolis-RR; Indicação s/nº, de 30/05/17, da Deputada 
Aurelina Medeiros, encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação 
da Vicinal 07 (cerca de 15 Km), no Município de Rorainópolis-RR; Indicação 
s/nº, de 30/05/17, da Deputada Aurelina Medeiros, encaminhando ao 
Governo do Estado, para recuperação da ponte localizada na Vicinal 12, 
Município de Rorainópolis-RR; Indicação s/nº, de 01/06/17, do Deputado 
Izaías Maia, encaminhando ao Governo do Estado, para reforma da Escola 
Estadual Henrique Dias, localizada no Município de São João da Baliza-RR; 
Indicação s/nº, de 01/06/17, do Deputado Izaías Maia, encaminhando ao 
Governo do Estado, para reforma da Escola Francisco Julião da Silva, 
localizada na Vila Almirante Tamandaré, Município de Mucajaí-RR; 
Indicação s/nº, de 01/06/17, do Deputado Izaías Maia, encaminhando ao 
Governo do Estado, para reforma da Escola Francisco Julião da Silva, 
localizada na Vila Almirante Tamandaré, Município de Mucajaí-RR; 
Indicação s/nº, de 05/06/17, do Deputado Zé Galeto, encaminhando ao 
Governo do Estado, para manutenção, em caráter de urgência, de duas pontes 
de madeira localizadas na Vicinal de Campos Novos, Município de Iracema-
RR; Indicação s/nº, de 05/06/17, do Deputado Izaías Maia, encaminhando ao 
Governo do Estado, para construção de um prédio para implantar o Instituto 
Médico Legal – IML, no Município de Rorainópolis-RR; Indicação s/nº, de 
06/06/17, do Deputado Izaías Maia, encaminhando ao Governo do Estado, 
para aquisição de equipamentos de cardiologia para o Hospital Regional Sul 

Governador Ottomar de Sousa Pinto, Município de Rorainópolis-RR; 
Indicação s/nº, de 07/06/17, do Deputado Brito Bezerra, encaminhando ao 
Governo do Estado, para reforma predial, elétrica e hidráulica do posto de 
fiscalização tributária e agropecuária, e alojamentos localizados no Município 
de Rorainópolis, assim como a pavimentação do pátio, aquisição de 
equipamentos e móveis; Memorando nº 11, de 01/06/17, do Deputado Brito 
Bezerra – Líder do Governo, solicitando cópia integral do Processo 
Legislativo do Projeto de Lei nº 024/17, aprovado em 29/03/17 e Lei nº 
1.182/17, promulgada em 19/05/17 e publicada no DOE de 23/05/17; 
Memorando nº 26, de 01/06/17, do Deputado Valdenir Ferreira, justificando 
sua ausência na Sessão Plenária do dia 30 de maio do corrente ano; 
Memorando nº 27, de 01/06/17, do Deputado Valdenir Ferreira, informando 
sua ausência na Sessão Plenária do dia 01 de junho do corrente ano; 
Memorando nº 008, de 12/06/17, do Deputado Soldado Sampaio, convidando 
para participar de Audiência Pública das Comissões em conjunto de: 
Administração, Serviços Públicos e Previdências e de Saúde e Saneamento, a 
ser realizada no dia 19 de junho de 2017, às 10h, no plenário desta Casa de 
Leis, para tratar sobre dependência química e saúde pública. GRANDE 
EXPEDIENTE: O Senhor Deputado George Melo iniciou seu 
pronunciamento informando que tomou conhecimento de uma dívida da 
CER com a ELETRONORTE de quatrocentos milhões de reais e que o 
Governo de Roraima se prontificou a pagá-la com óleo diesel. De acordo com 
o Senhor Parlamentar, a intenção do governo é comprar o combustível na 
Venezuela por um valor irrisório, adquirir uma nota fria e desviar quase 
quatrocentos milhões de reais. Continuando, manifestou sua indignação com 
a falta de compromisso deste governo, destacando que, enquanto faltam 
medicamentos nos hospitais, merenda escolar, estradas e pontes, e a 
população clama por providências, a Governadora manipula uma forma para 
desviar recursos para beneficiar seus familiares e agregados. Finalizou 
destacando a importância da Receita Federal e da Polícia Federal acompanhar 
essa operação. O Senhor Deputado Mecias de Jesus iniciou sua fala 
parabenizando esta Casa pela escolha do nome do Deputado Coronel Chagas 
para o cargo de presidente do Parlamento Amazônico. Em seguida, reportou-
se ao Projeto de Lei nº 7812/17, que altera a Lei nº 8.256, de 25 de novembro 
de 1991, que cria as Áreas de Livre Comércio nos municípios de Boa Vista e 
Bonfim, de autoria do Deputado Federal Jhonatan de Jesus. Continuando, 
destacou que o projeto visa criar a Área de Livre Comércio da região 
metropolitana de Boa Vista e da fronteira norte de Roraima. Prosseguindo, 
ressaltou que esse projeto vai trazer mais geração de renda, emprego e melhor 
qualidade de vida para a população. Posteriormente, informou que, na 
importação de outros países, a lei concede o benefício de crédito presumido 
de 8%, enquanto a alíquota interna para produtos estrangeiros é 12%. O 
segundo benefício será quando a empresa importadora for vender os produtos, 
pois vai pagar apenas 4% de ICMS. O terceiro benefício será nas importações 
normais, quando o pagamento será feito no momento do desembaraço 
aduaneiro. Segundo o Parlamentar, os comerciantes desses municípios terão 
que melhorar os preços dos produtos para a população. Finalizou destacando 
que o Deputado Federal Jhonatan de Jesus foi o que mais fez projetos, alocou 
e liberou recursos para o Estado de Roraima, sem desmerecer os demais 
deputados federais do nosso Estado. O Senhor Deputado Coronel Chagas 
iniciou informando sobre a XXI Conferência da UNALE, que ocorreu no 
período de 06 a 09 de junho, em Foz do Iguaçu, destacando que a UNALE 
atua em defesa das políticas que realmente interessam ao povo brasileiro e 
participa ativamente das discussões junto ao Congresso Nacional no 
encaminhamento de propostas que não são da competência dos Legislativos 
Estaduais. Continuando, destacou que o evento contou com a participação de 
grandes delegações de diversos estados e de outros países, para discutir os 
interesses regionais, como a crise econômica nos estados, onde importantes 
governadores expuseram suas experiências de como estão trabalhando para 
recuperar suas economias. Conforme o Senhor Deputado, isso fornecerá 
subsídios importantes para os debates na reforma administrativa do Estado de 
Roraima. Prosseguindo, informou que houve também uma Assembleia do 
Parlamento Amazônico, oportunidade em que foi eleito Presidente do 
Parlamento, bem como os Parlamentares Gabriel Picanço, Lenir Rodrigues, 
Aurelina Medeiros, Jorge Everton e Evangelista Siqueira também foram 
eleitos com cargos importantes. Continuando, agradeceu aos seus pares pelo 
apoio, bem como aos demais parlamentares que agregam o Parlamento 
Amazônico. Finalizou destacando que o lema do Parlamento Amazônico são 
os problemas enfrentados pelos estados, enfatizando que em Roraima tudo é 
muito difícil por conta das áreas indígenas, e qualquer empreendimento tem 
muitos entraves, e essa bandeira passa a ser defendida por todos os estados 
que integram o Parlamento Amazônico. ORDEM DO DIA: O Senhor 
Presidente anunciou para pauta da Ordem do Dia 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 
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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 n° 006/17, que “acresce o § 7º ao artigo 27 da 
Constituição do Estado de Roraima”, de autoria de vários deputados. 
Discussão e votação em turno único: 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 120/16, que “cria o “Programa de Diagnóstico 
TDAH” na rede de escolas públicas do Estado de Roraima e dá outras 
providencias”, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues; Projeto de Resolução 
Legislativa nº 011/17, que “altera a Resolução Legislativa nº 006/2017, 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; Projeto de Decreto 
Legislativo nº 029/17, que “aprova o Relatório Final da Comissão Parlamentar 
de Inquérito criada nos termos da Resolução nº 017/16, alterada pelas 
Resoluções nºs 019/16, 024/16, 025/16, 027/16, 031/16 e 021/17, para apurar 
possíveis falhas no Sistema Prisional do Estado de Roraima; e Requerimento 
nº 048/17, que “requer a transformação da Sessão Plenária do dia 22/06 em 
Comissão Geral, momento em que esta Casa estará homenageando com a 
Comenda Orgulho de Roraima a Grande Benemérita Loja Simbólica 
Liberdade e Progresso, a Grande Loja Maçônica do Estado de Roraima, a 
Loja Simbólica 20 de Agosto e a Loja Grande Oriente do Brasil, de autoria do 
Deputado Jorge Everton. Em seguida, o Senhor Presidente suspendeu a 
Sessão para que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final pudesse 
analisar e emitir parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 029/17 e 
informou que seria  reaberta às quinze horas. Após o tempo estipulado, o 
Senhor Presidente reabriu a Sessão solicitando ao Senhor Primeiro-Secretário 
que procedesse à leitura do Requerimento nº 048/17, que, colocado em 
discussão e votação, foi aprovado pela unanimidade dos deputados presentes. 
Dando prosseguimento, o Senhor Presidente informou aos Senhores 
Deputados que acatou o requerimento verbal do Deputado Marcelo Cabral, 
solicitando a inversão de pauta, colocando o Projeto de Decreto Legislativo 
n° 029/17 como preferência e transferiu as demais matérias constantes na 
Ordem do Dia para a próxima Sessão. Continuando, solicitou ao Senhor 
Primeiro-Secretário que procedesse à leitura, na íntegra, do Relatório Final da 
CPI do Sistema Prisional. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou a 
verificação de quórum. Não havendo quórum para dar continuidade à pauta 
da Ordem do Dia, o Senhor Presidente transferiu-a 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 
14, à hora regimental. Registraram presença, no painel, os Senhores 
Deputados: Angela A. Portella, Aurelina Medeiros, Chicão da Silveira, 
Chico Mozart, Coronel Chagas, Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, 
George Melo, Izaías Maia, Jalser Renier, Jânio Xingú, Joaquim Ruiz, 
Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy Eda, Mecias 
de Jesus, Odilon Filho, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA SEXCENTÉSIMA DÉCIMA 
SESSÃO ORDINÁRIA DO QUINQUAGÉSIMO TERCEIRO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
Às nove horas do dia quatorze de junho de dois mil e dezessete, no Plenário 
desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima sexcentésima décima 
Sessão Ordinária do quinquagésimo terceiro período legislativo da sétima 
legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Havendo quórum 
regimental, o Senhor Presidente em exercício, Deputado Coronel Chagas, 
declarou aberta a Sessão, convidando a Senhora Deputada Lenir Rodrigues 
para atuar como Segunda-Secretária ad hoc, solicitando-a proceder à leitura 
da Ata da Sessão anterior, que foi lida e aprovada na íntegra. Prosseguindo, 
solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário, Deputado Masamy Eda, proceder 
à leitura do Expediente. RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: Projeto de Lei 
s/nº, de 13/06/17, do Deputado Jorge Everton, que “altera o art. 3º e o § 2º do 
art. 6º da Lei nº 015, de 25/06/92, que estabelece vinculação, competências, 
composição e classificação do Conselho Estadual de Educação de Roraima e 
dá outras providências”; Projeto de Lei s/nº, de 13/06/17, do Deputado Jorge 
Everton, que “dispõe sobre a vacinação domiciliar das pessoas idosas e das 
pessoas com deficiência motora, multideficiência profunda com dificuldade 
de locomoção, doenças incapacitantes e degenerativas, com Síndrome de 
Down, pessoas com autismo, e dá outras previdências”; Projeto de Lei s/
nº, de 13/06/17, dos Deputados George Melo e Jalser Renier, que “dispõe 
sobre a criação de vagas no Quadro do Estado para profissionais graduados 
tecnólogos em Agroecologia e dá outras providências”; Memorando nº 14, de 
13/06/17, do Deputado Naldo da Loteria, comunicando sua ausência na Sessão 
Ordinária do dia 13 de junho do corrente ano. DIVERSOS: Ofício nº 464, de 

11/05/17, da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
- SEAPA, solicitando remanejamento de parte dos recursos orçamentários da 
Emenda Parlamentar nº 009, de autoria da Comissão Mista de Orçamento, 
Fiscalização Financeira, Tributação e Controle; Ofício Circular nº 07, de 
12/06/17, da Secretaria de Estado da Saúde - SESAU, encaminhando cópia 
do cardápio de funcionários, acompanhantes e pacientes, no período de 1º 
a 30 de junho de 2017, para conhecimento. GRANDE EXPEDIENTE: 
Não houve orador. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente anunciou para 
pauta da Ordem do Dia a discussão e votação, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 029/17, que “aprova o Relatório Final da Comissão 
Parlamentar de Inquérito criada nos termos da Resolução nº 017/16, alterada 
pelas Resoluções nºs 019/16, 024/16, 025/16, 027/16, 031/16 e 021/17, 
para apurar possíveis falhas no sistema prisional do Estado de Roraima, e 
dá outras providências”, de autoria da Mesa Diretora; do Projeto de Lei nº 
035/17, que “institui o Dia do Agricultor Familiar e a Semana Estadual da 
Agricultura Familiar no Estado de Roraima, e dá outras providências”, de 
autoria do Deputado Brito Bezerra; do Projeto de Lei nº 120/16, que “cria o 
‘Programa de Diagnóstico TDAH’ na rede de escolas públicas do Estado de 
Roraima e dá outras providências”, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues; 
do Projeto de Resolução Legislativa nº 011/17, que “altera a Resolução 
Legislativa nº 06/17, que “regulamenta a jornada de trabalho, o registro de 
frequência, 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; e da Proposta de Moção 
de Pesar nº 010/17, pelo falecimento da Senhora Marta Maria Santana, 
ocorrido na cidade de Fortaleza, Ceará, no dia 31 de maio do corrente 
ano. Em primeiro turno: 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; da 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. Em seguida, o 
Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 
029/17. Através de Questão de Ordem, o Senhor Deputado Gabriel Picanço 
apresentou Requerimento nº 050/17, solicitando adiamento de discussão do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 029/17. Colocado em discussão e votação, 
o Requerimento foi rejeitado por 14 votos contrários, 07 votos favoráveis 
e nenhuma abstenção. Após a  discussão do Projeto, o Senhor Presidente 
colocou-o em votação. Através de Questão de Ordem, o Senhor Deputado 
Mecias de Jesus apresentou Requerimento de Recurso ao Plenário, solicitando 
a anulação de todos os atos até então praticados em relação ao Projeto de 
Decreto Legislativo nº 029/17, para feitura do Parecer Jurídico. Colocado em 
discussão e votação, o Requerimento foi rejeitado por 14 votos contrários, 
06 votos favoráveis e nenhuma abstenção. No decorrer da votação, o Senhor 
Deputado Soldado Sampaio apresentou Emenda Modificativa ao artigo 2º do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 029/17. Colocada em discussão e votação, 
a emenda foi rejeitada por 14 votos contrários, nenhum favorável e nenhuma 
abstenção. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente retomou a votação 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 029/17, sendo aprovado por 14 votos 
favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. Em seguida, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário que fizesse a leitura da 
Proposta de Moção de Pesar nº 010/17, que, colocada em discussão e votação 
simbólica, foi aprovada por unanimidade dos Senhores Deputados presentes. 
Prosseguindo, o Senhor Presidente transferiu o restante da pauta 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 20, à hora regimental. Registraram presença, no painel, os 
Senhores Deputados: Angela A. Portella, Aurelina Medeiros, Chicão da 
Silveira, Chico Mozart, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista 
Siqueira, 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.

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA

ATA DA 2592ª SESSÃO, EM 20 DE ABRIL DE 2017.
53º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS

(Em exercício)
 Às nove horas do dia vinte de abril de dois mil e dezessete, 
no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
quingentésima nonagésima segunda Sessão Ordinária do quinquagésimo 
terceiro período Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Havendo quórum 
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regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a presente Sessão.
 Solicito o Senhor Segundo-Secretário, Deputado Izaías Maia, 
que proceda à leitura da Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Izaías Maia - Lida a Ata.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados 
que queira discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica: os 
Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Jorge Everton – Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDO DO TRIBUNAL DE CONTAS:
 Ofício nº 083, de 17/04/17, do Presidente do TCERR, 
informando que realizará no dia 20 de Abril do corrente ano, quinta-
feira, às 9h, sessão Especial do Tribunal Pleno para apreciação e emissão 
de Parecer Prévio relativo ao Processo nº 0106/2010.
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS:
 Projeto de Decreto s/nº, de 19/04/17, do Deputado Brito 
Bezerra, que Susta a aplicação do Anexo 3, Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6, 
Anexo 7, e Anexo 8 da Lei 1.1157 de 29 de Dezembro de 2016.
 Indicação s/nº, de 19/04/17, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da vicinal que dá 
acesso à comunidade de Jerusalém, localizada no município de Uiramutã 
– RR.
 Indicação s/nº, de 19/04/17, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma da Escola Estadual 
Luiz Ribeiro de Lima, localizada no bairro Jardim Equatorial, nesta 
Capital.
 Indicação s/nº, de 19/04/17, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reativação do Laboratório de 
Exames da Agência de Defesa Agropecuária de Roraima, ADERR.
 Requerimento s/nº, de 18/04/2017, do Deputado Soldado 
Sampaio, requerendo o saneamento da Comissão Parlamentar de 
Inquérito instaurada pela Resolução nº 017/2017.
 Memorando nº 029, de 19/04/17, do Deputado Marcelo 
Cabral, justificando sua ausência na sessão de 19 de Abril do corrente 
ano.
 Memorando nº 030, de 19/04/17, do Deputado Marcelo 
Cabral, informando sua ausência na sessão de 20 de Abril do corrente 
ano.
 Memorando nº 061, de 19/04/17, do Deputado Chico Mozart, 
justificando sua ausência na sessão de 19 de Abril do corrente ano.
 Memorando nº 027, de 19/04/17, da Deputada Angela A. 
Portella, justificando sua ausência na sessão de 19 de Abril do corrente 
ano.
 Era o que constava de Expediente Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para o 
Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Jorge Everton – Senhor 
Presidente, não há inscritos para o Grande Expediente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Não havendo oradores 
inscritos para o Grande Expediente e nem Ordem do Dia, transformo 
a Sessão em Comissão Geral, oportunidade em que esta Casa prestará 
homenagem com a Comenda Orgulho de Roraima, aos servidores e ex-
servidores da Divisão de Inteligência e Captura – DICAP, subordinada 
ao Sistema Penitenciário da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, 
conforme o Requerimento nº 013/17, aprovado no dia 29 de março 
do corrente ano. De acordo com o Decreto Legislativo nº 18/16, por 
indicação do Deputado Jorge Everton.
 Convido para Compor a Mesa dos trabalhos: o Excelentíssimo 
Senhor Secretário Estadual de Justiça e Cidadania, Doutor Uziel de 
Castro Júnior. Convido o Deputado Naldo da Loteria para conduzir a 
Mesa o Excelentíssimo Senhor Comandante Geral da Polícia Militar 
do Estado de Roraima, Coronel PM, Dagoberto da Silva Gonçalves. 
Convido a Deputada Angela A. Portella para conduzir até esta Mesa, 
o Excelentíssimo o Senhor Ouvidor do Tribunal Regional Eleitoral 
de Roraima e Juiz Eleitoral, Senhor Jean Pierre Michetti. Solicito ao 
Deputado Evangelista Siqueira que conduza a esta Mesa, o Diretor do 
Departamento de Polícia Judiciária do Interior DPJE, o Delegado Renê 
de Almeida que, neste ato, representa a Delegada Geral de Polícia Civil 
do Estado, Doutora Ednéia dos Santos Chagas. Solicito à Deputada 
Aurelina Medeiros que acompanhe a esta Mesa, a Excelentíssima 

Senhora Promotora do Ministério Público do Estado, Doutora Érica 
Lima Gomes Michetti. Solicito ao Deputado Chico Mozart que 
acompanhe a esta Mesa, o ex-Secretário Estadual da Justiça e cidadania, 
Coronel PM Walney Raimundo Viera Filho. Solicito ao Senhor Deputado 
Francisco Flamarion Portela que acompanhe a esta Mesa, o inspetor da 
Polícia Rodoviária Federal, Senhor Felipo Jesus Medeiros que, neste ato, 
representa o Inspetor-geral da Polícia Rodoviária. Solicito ao Senhor 
Deputado Odilon Filho que acompanhe o Senhor Tenente Robson 
Loureiro que, neste ato, representa o Comandante-geral do Corpo de 
Bombeiros do Estado. Solicito ao Senhor Deputado Brito Bezerra que 
acompanhe até esta Mesa, o Doutor Daniel Norberto, que, é diretor 
Regional da Associação de Delegados da Polícia Federal. Solicito ao 
Senhor Deputado Masamy Eda que acompanhe até a mesa, a delegada 
Eliane Gonçalves, Diretora do DOPS da Polícia Civil. Registramos 
a presença também do Delegado da Polícia Federal, Doutor Alan 
Gonçalves que, prestigia esse evento e, o Delegado Titular da 5º DP, 
Doutor Leonardo da Cruz Barroncas.
 Sob a proteção de Deus e em nome do povo Roraimense, 
declaro aberta a presente Comissão Geral, convocada nos termos 
regimentais através do Requerimento 013/17.
 Convidamos os presentes para, em posição de respeito,  
cantarmos o Hino Nacional Brasileiro e o Hino do Estado de Roraima.
 Queremos também registrar a presença, do Ex-Comandante 
Geral da Polícia Militar neste Plenário, Coronel PM João Lins Santos 
Filho. Quero também registrar presença do ex-Corregedor e ex-Diretor 
do Sistema Penitenciário e Secretário Municipal de Trânsito, Doutor 
Gerson Moreno, que está prestigiando este evento.
 Neste momento, nos ouviremos o Pronunciamento do autor 
das indicações, Deputado Jorge Everton.
  O Senhor Deputado Jorge Everton - Bom dia 
a todos. Gostaria de cumprimentar nosso Presidente Coronel Gérson 
Chagas, o qual é ex-Secretário de Justiça e Cidadania. Eu pude trabalhar 
junto com ele, como diretor da Penitenciária de Monte Cristo. Quero 
cumprimentar o atual diretor-Secretário de Justiça e Cidadania, 
Doutor Uziel, delegado de polícia, meu colega. Cumprimentar o nosso 
comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Dagoberto, que tem prestado 
relevante serviço para a nossa sociedade. Cumprimentar o Doutor Jean 
Michetti, ouvidor do TRE, Juiz titular desse Tribunal. Cumprimentar o 
representante da Delegada Geral, que se faz aqui presente, o meu amigo 
delegado Renê de Almeida. Cumprimentar o ex-Secretário de Justiça e 
Cidadania, Coronel Valney; a Promotora do Ministério Público, doutora 
Érica Michetti; o Inspetor-Geral da Polícia Rodoviária Federal, Felipe; o 
representante do Comandante do Corpo de Bombeiro, o Senhor Robson 
Loureiro; o Senhor Daniel Norberto que é Delegado da Polícia Federal 
aposentado, que também já presidiu essa instituição aqui, no nosso 
Estado e, em diversos estados, meu amigo. Cumprimentar o meu colega 
Delegado Leonardo da Cruz Barroncas, delegado da 5º DP; o Doutor 
Alana Gonçalves, Delegado da Polícia federal; o meu amigo Doutor 
Gerson Moreno que trabalhou comigo no Sistema Prisional e também 
foi secretário Adjunto da Secretaria de Justiça e cidadania, onde fez um 
relevante serviço e, no momento necessário, nós atuamos juntos. Doutor 
Gerson Moreno, a sua presença aqui me honra muito. Neste momento 
em especial, por último, mas não menos importante, a Doutora Eliane 
Gonçalves, diretora do DOPS, delegada de Polícia de Carreira da Polícia 
Civil, que tem feito um excelente serviço na sua pasta, que mostra que 
independente de posição política, todos nós temos que nos empenhar 
com competência, com maestria. Esses policias que hoje estão aqui 
sendo homenageados, contam com apoio incansável dessa mulher, então, 
eu faço essa referência à Doutora Eliane, porque a tenho acompanhado 
o trabalho que ela tem executado, pois não tem dado trégua, seja para 
facção criminosa, seja para crime organizado ou qualquer bandido 
que ouse atuar no nosso estado. Também não poderia deixar de falar 
desses 24 representantes que, hoje, estão sendo homenageados. É uma 
singela homenagem. Amanhã, dia 21, nós comemoramos o Dia do 
Patrono da Polícia, Tiradentes, e nós temos. no nosso estado. policiais 
civis e militares, agentes penitenciários, agentes carcerários, policiais 
rodoviários federais, policiais federais que diuturnamente trabalham 
de forma incansável, para trazer uma tranquilidade e uma paz social. 
Eu poderia escolher pessoas de forma aleatória, mas não teria, doutora 
Eliane, uma forma melhor de escolher para esta homenagem os Policiais 
Militares. Nós temos lá a representatividade de todas essas instituições 
que eu falei aqui. Não são apenas Policiais Civis ou Militares, carcereiros 
ou agentes penitenciários, é a união do Sistema de Segurança Pública 
que tem mostrado um relevante serviço para a sociedade. Eu acredito 
que todos aqui conhecem, mas nós temos uma integração tão grande e eu 
vejo aqui sentada na plateia a Dona Ivone, que é uma Policial Civil de 
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grande relevância para nossa instituição e para quem teve a oportunidade 
de trabalhar com ela na Polinter, em várias atuações. Não tem hora para 
essa mulher trabalhar. Ela não mede esforços para essa união acontecer, 
e eu lembro que essa união vem desde o nosso início na polícia. Eu fiquei 
bastante emocionado quando nós estávamos cantando o hino eu recordei 
das vezes que ficamos na quadra da Academia de Polícia, cantando o 
hino junto com os policiais que estão aqui. Nós temos também o Coronel 
Felipe, que é ex-secretário de Justiça e Cidadania, também. E nós nos 
unimos diariamente para combater a criminalidade. A importância 
desses policiais serem homenageados hoje, mostra que a Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima não vai se curvar para que o crime 
organizado ou facção criminosa atuem em nosso estado. As famílias 
de vocês, eu sei as privações que elas passam. Eu fui agente de polícia 
em Sergipe, fiz minha academia de escrivão em Alagoas. Fiz a minha 
graduação aqui na academia de polícia como delegado e minha pós-
graduação em Segurança Pública. Eu sei o que vocês vivem diariamente. 
Eu fui policial de rua e sempre fui um policial que estava à frente junto 
com o Volnei, junto com cada um que está aqui presente. A atividade 
policial tem que ser feita com paixão, com amor, porque você deixa de 
estar com a sua família para se por em risco, atrás de criminosos que, 
às vezes, se acham até mais preparados em termos de estruturas porque 
se acham organizados. Mas eles não são organizados, organizados são 
vocês, que com o pouco fazem muito e conseguem trazer uma resposta 
social para todas as nossas necessidades, retirando das ruas criminosos 
de grande periculosidade. Então essa homenagem não foi feita de forma 
aleatória. Esta homenagem foi buscando entrar no lar de cada Policial 
Militar, Policial Civil, cada agente de Segurança Pública do nosso 
estado, dando um recado para essa criminalidade. Nós não vamos baixar 
a guarda. Nós não vamos deixar que os bandidos tomem conta de nosso 
estado. Nós estamos aqui para proteger a nossa sociedade. E eu conto 
com cada um de vocês. Esta homenagem é muito mais do que merecida. 
Muito obrigado!
 O Senhor Juiz Eleitoral, doutor Jean Pierre Michetti - 
Senhor Presidente, Deputado Coronel Chagas, neste ato representando 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado de Roraima, pessoa da qual eu quero cumprimentar todos 
os parlamentares aqui presentes. Excelentíssimo Senhor Secretário 
Estadual de Justiça, doutor Uziel de Castro, pessoa da qual eu quero 
pedir licença para cumprimentar todos os demais integrantes desta 
distinta Mesa. Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia Federal, 
doutor Alan Gonçalves, pessoa da qual eu quero cumprimentar e 
saudar todas as demais autoridades aqui presentes, os policiais e, em 
especial, os policiais e agentes da DICAP, que ora são homenageados. 
Senhores servidores deste Poder Legislativo, senhoras e senhores, foi 
com grande alegria que recebi o cerimonial desta Casa de Leis, a difícil, 
mas honrosa missão de fazer um breve discurso aos homenageados. Não 
poderia, Senhor Presidente, deixar de começar a minha fala sem antes 
parabenizar pela iniciativa desta homenagem, na pessoa do Presidente da 
Assembleia, Deputado Jalser Renier, e do Deputado Jorge Everton, autor 
da proposta. Parabéns a Vossas Excelências por essa iniciativa. E a todos 
os parlamentares que aprovaram esse ato.
 Eu conheço, Senhoras e Senhores, de perto o trabalho dos 
integrantes da DICAP e posso dizer o quanto é justa e necessária esta 
homenagem. A DICAP (Divisão de Inteligência e Captura) subordinada 
à Secretaria de Justiça faz parte do sistema macro de segurança pública, 
pois é composta como bem disse aqui o Deputado Jorge Everton por 
policiais militares, civis e agentes penitenciário, os quais numa grande 
força tarefa desempenham serviço mais que essencial no combate ao crime 
organizado, o qual, está intrinsecamente ligado aos estabelecimentos 
prisionais. Não há atualmente, como falar em crime organizado sem falar 
em sistema prisional, isso porque os subsídios se tornaram verdadeiros 
escritórios para líderes do crime organizado. As condições de superlotação 
e precariedade evidenciam e sem planejamento não há possibilidade de 
reabilitação e ressocialização dos detentos, e a DICAP entra exatamente 
aqui. Não apenas recapturando os foragidos, mas fazendo todo um 
trabalho de inteligência, monitoramento e auxílio de informações a todos 
os órgãos policiais que compõe o nosso Estado. O trabalho da DICAP, 
hoje, se tornou imprescindível ao Sistema de Segurança Pública do nosso 
Estado. Mas esse empenho não é recente, há anos o policial Roney, hoje, 
Chefe da DICAP começou a identificar, cadastrar e identificar cada 
reeducando a fim de manter um banco de dados que pudesse auxiliar em 
futuras e eventuais abordagens policiais, ninguém com o devido respeito 
está tão qualificado para chefiar a DICAP de que esse policial de conduta 
séria e libada, obrigado policial Roney, a sociedade agradece seu esforço 
e empenho no combate do crime organizado. Foi ainda desenvolvido e 
implementado com muito brilhantismo pelo policial Artur de Almeida 

Júnior, o Cainamé – Sistema de Cadastro de Infratores, que facilitou e 
automatizou todos os trabalhos administrativos da divisão e em pouco 
tempo fez com que a DICAP armazenasse a maior quantidade de dados 
sobre infratores em nosso Estado, com a finalidade de atender em tempo 
hábil as necessidades tanto da divisão, quanto das forças policiais. Hoje, 
Senhores Parlamentares, a DICAP possui plantão 24 horas, auxiliando 
em tempo integral todo sistema de segurança pública cadastrado em sua 
base, várias prisões já foram efetuadas através da parceria com a DICAP, 
e por mês são recuperados cerca de 20 veículos com restrição de roubo e 
furto, anualmente a DICAP recaptura cerca de 200 foragidos de todos os 
regimes, todos esses policiais e agentes que compõe a DICAP, conforme 
disse anteriormente, fazem parte do Sistema Macro de Segurança 
Pública. É inadmissível a tese que o policial civil e militar que se encontra 
prestando serviço na DICAP não esteja exercendo sua atividade-fim, 
principalmente quando se pensa numa eventual promoção profissional 
dentro de sua respectiva corporação. Sou testemunha de que esses 
policiais e agentes trabalham incansavelmente, para eles não tem sábado, 
domingo ou feriado. Se preocupam muito mais do que deveriam, ariscam 
suas vidas muito mais do que a prudência recomendaria. Já presenciei 
por diversas vezes esses policiais e agentes que, sem pestanejarem, 
deixaram seu convívio em família em momentos de lazer só para checar 
uma denúncia que poderia ou não resultar em prisão e recaptura de um 
foragido. Qualquer um faria isso? Penso que não! Mas esses policiais e 
agentes fazem isso tendo como objetivo melhorar a qualidade de vida 
das pessoas que neste estado residem ou ao menos minimizar a onda 
de violência que aumenta a cada dia. Tenho aqui, nobre Deputados, que 
destacar apoio incondicional que o Senhor Secretário de Justiça, Doutor 
Uziel de Castro, tem prestado a essa importante divisão, juntamente com 
seu adjunto. Vossa Excelência, Doutor Uziel, está de parabéns da forma 
com que vem conduzindo a Secretaria de Justiça. A missão não é fácil, 
sabemos disso, mas sou sabedor que Vossa Excelência tem se esmerado 
e tentado fazer o melhor. Eu peço a Vossa Excelência, como chefe maior 
da DICAP, que não permita que esses dedicados e empenhados policiais 
e agentes sejam alvo de inveja por aqueles que optaram por não trabalhar 
tanto e gostaria de estar aqui hoje, sabemos que, infelizmente, isso 
acontece em todo lugar. Por fim, permitam-me apresentar uma sugestão 
para melhorar as condições de trabalho da DICAP. Há um antigo projeto 
que transforma a divisão em departamento. Essa mudança iria trazer um 
pouco mais de incentivo para esses policiais e agentes que hoje dão o 
sangue por amor ao que fazem. Parabéns, policiais e agentes da DICAP, 
vocês são mais que merecedores desta distinta homenagem que presta o 
Poder Legislativo do Estado de Roraima. Obrigado.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – A palavra está 
franqueada aos Senhores Deputados.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Senhor Presidente, 
Senhores Deputados, autoridades que compõem a Mesa dos trabalhos.                                                                                                   
Quero cumprimentar todos aqui presentes. Parabenizar e cumprimentar 
o Deputado Jorge Everton que teve a iniciativa, reconhecida e aprovada 
por todos desta Casa e pela sociedade roraimense, mais do que justa 
por homenagear esses trabalhadores da segurança pública. Eu tive 
acesso a algumas pesquisas nos últimos meses e lá constava que a maior 
preocupação da população roraimense é, entre outras, a violência em 
nosso Estado, exatamente focado na crise do sistema penitenciário 
que vivenciamos nos últimos meses, ao ponto que esta Casa, antenada 
com anseios da sociedade, abriu uma CPI para acompanhar o que 
ocorre com o sistema penitenciário. Esse grande esforço por parte do 
Governo do Estado, na pessoa da SEJUC, na pessoa do Delegado Uziel, 
do Comandante da Polícia Militar, Secretário de Segurança e todos 
os órgãos da segurança pública, conseguiu conter esses massacres do 
sistema penitenciário, conseguiu dar tranquilidade a nossa sociedade. 
Isso é esforço desse trabalho realizado por todos. Parabenizo o 
comandante da Polícia Militar pelo grande empenho em ter colocado 
sua tropa no sistema penitenciário, aos servidores da SEJUC, o doutor 
Uziel e o Major Francisco, Secretário de Segurança, Delegada Geral, 
todos, e em especial a DICAP, pois foi de fundamental importância nesse 
processo, num jogo de rato e gato, onde, às vezes, fugiam cerca de 5, 6 
presidiários e, quando era final da tarde, líamos no jornal a notícia que 
já tinham sido recapturados 4 ou 5 desses foragidos. Parabéns a todos 
integrantes da DICAP, policiais civis, agentes penitenciários, policiais 
militares. Parabéns ao Roney por manter essa equipe motivada e, sem 
sombra de dúvida, empenhou muito esforço abrindo mão das suas folgas, 
vida particular, isso é dedicação. Se tem algo que exprime dedicação, 
podemos dizer que esse é o trabalho policial e a DICAP mais ainda, pois 
trata de investigação, espera, monitoramento. Ou seja, tudo que fizemos 
para reconhecer esse esforço dos órgãos de segurança para conter essa 
crise é pouco, bem como será pouco  tudo que fizermos para reconhecer 
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e agradecer a DICAP. Quero aqui render minhas homenagens a todos, 
em especial ao Roney. Não sei se está aqui no rol dos homenageados, 
se não tiver é uma injustiça. Delegada Eliene, quero lhe parabenizar. 
Tenho conversado com o pessoal da polícia militar, polícia civil, agentes 
penitenciários e sei o que a senhora tem sido, pois sonho um dia com 
isso, que possamos a cada dia integralizar os órgãos de segurança pública 
nesse trabalho, algo que a senhora tem conduzido com maestria. Eu 
tenho uma reunião segunda-feira com a governadora e na minha pauta, 
com a permissão da senhora, quero elogiar o  trabalho que a senhora 
tem desenvolvido, pois tem dado as condições, tem dedicado seu tempo 
além, do que é autorizado por lei, para manter essa equipe de forma 
integral, unida. Nós sabemos que tem uma discussão de usurpação de 
função, ciumeira, isso ocorre em todo Brasil, em todas as categorias, 
mas a senhora é um exemplo vivo. Eu sonho com o dia que tenhamos 
uma Secretaria, não um secretário, uma estrutura de governo onde 
possamos ter essa integração da segurança pública, falar a mesma 
linguagem. Se eu fosse nomeado hoje a governador, a senhora seria a 
minha secretária de segurança pública, exatamente pela capacidade de 
integrar os órgãos de segurança num objetivo comum. Então, parabéns a 
senhora, parabéns ao Roney, aos colegas da polícia militar, Flávio Alves, 
a todos os integrantes. O Comandante Gonçalves tem se sacrificado, e 
às vezes temos embate uma vez que sabemos a necessidade de ter mais 
policiamento na penitenciária. Aos ex-secretários da SEJUC, Coronel 
Evanei e outros, Delegado Uziel, parabenizo pela firmeza com que vem 
conduzindo seu trabalho. Às vezes tenho sido duro com o delegado, mas 
é no sentido buscar melhorias, condições adequadas para todos os que 
estão ali no sistema de segurança pública, penitenciária e cadeia pública, 
para que possam desenvolver seu trabalho. Deputado Jorge Everton, sem 
sombra de dúvidas, conte com o nosso apoio. Tem aqui eu, Deputado 
Chagas, ligados à segurança pública, e em 99% das demandas pensamos 
de maneira igual, na grande maioria das demandas agimos, votamos e 
trabalhamos de maneira conjunta para o bem da segurança pública do 
nosso estado e para o bem dos trabalhadores da segurança pública. 
Parabéns a todos.
 A Senhora Deputada Angela A. Portella – Bom dia a todos. 
Quero cumprimentar todos da Mesa em nome do Deputado Jorge 
Everton e já lhe parabenizando pela iniciativa. Esta Casa também tem 
essa missão nobre de homenagear, valorizar, dar viabilizar as pessoas, 
as ações, que promovam e tragam qualidade de vida em excelência para 
nossa sociedade. Essas pessoas que estão aqui sendo homenageadas 
hoje, elas fazem parte e merecem sim que possamos dar visibilidade às 
suas ações, o que a torna uma homenagem tão justa e que seja extensiva 
aos familiares, pois, como bem foi colocado aqui, é uma profissão 
importante que além de levar para família a vivência de todas as coisas 
boas, leva também as grandes preocupações, porque é uma profissão de 
risco. Parabéns aos homenageados e ao Deputado Jorge Everton pela 
iniciativa. Obrigada.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Bom dia, Senhor 
Presidente, Deputado Coronel Chagas, Senhoras e Senhores 
Parlamentares, todos que estão na galeria desta Casa, familiares dos 
homenageados, enfim, cordial bom-dia a todos.
 Cumprimento inicialmente o Coronel Chagas que já foi 
Secretário de Segurança Pública, já foi Secretário de Justiça e Cidadania, 
é Coronel da Polícia Militar e hoje Deputado Estadual no seu segundo 
mandato, que ora presidindo esta Sessão. Cumprimento o Deputado 
Jorge Everton, que também foi Secretário de Justiça e Cidadania, foi 
Presidente do Detran, Delegado de Polícia e atuante Deputado aqui nesta 
Casa Legislativa, ao tempo que parabenizo Vossa Excelência por ser autor 
dessas honrosas e merecidas Comendas a esses bravos guerreiros que 
compõe a DICAP, a doutora Erica Moura, do Ministério Público, Doutor 
Jean, Justiça Eleitoral, suas presenças nos honram aqui nessa Casa, Ao 
Dagoberto Gonçalves, Comandante da Polícia Militar, em seu nome 
cumprimento todos os policiais militares presentes, Secretário de Justiça 
e Cidadania, Doutor Uziel Castro, em seu nome cumprimento todos os 
profissionais dessa secretaria, ao tempo que parabenizo Vossa Excelência 
pelo trabalho à frente dessa secretaria e pela coragem, pois é um homem 
reconhecido e destemido por estar dando conta de um grande desafio, 
que é hoje estar à frente dessa secretaria. Cumprimento representando o 
Inspetor Geral da Polícia Federal Felipe Jesus Medeiros e cumprimento 
o Senhor Noberto Pereira, Diretor Regional dos Delegados da Polícia 
Federal e, em nome do meu amigo de faculdade por quatro anos, Artur 
Rosas, sendo homenageado aqui nesta Casa. Cumprimento a todos que 
estão nesta Casa sendo homenageados, que representam para Roraima, 
portanto, para todos nós um grande orgulho. Merecidamente, essa 
Comenda não poderia ter vindo em melhor hora. Parabéns para todos.
 Senhoras e Senhores, todos nós sabemos de cor e salteado, 

Deputado Mecias, o Senhor que presidiu esta Casa, deputado atuante 
que está aqui sabe que a segurança pública é um direito fundamental do 
cidadão brasileiro, assim como é a educação e a saúde e, quantas vezes 
esta Casa, de forma democrática, debateu segurança pública, quantas 
vezes os profissionais de segurança pública nos procuraram buscando 
melhorias salariais, um pleito legítimo de todas as classes, buscando 
melhores condições de trabalhado, força para fazer esse enfrentamento 
necessário que o poder público, os agente públicos, sobretudo aqueles 
eletivos tanto cobram como também os cidadãos do nosso estado. 
Quantas vezes esta Casa abriu as portas e conseguimos evoluir quando 
nos propomos a ouvir e encaminhar as soluções para o Poder Executivo? 
Sabemos que muitas vezes não tivemos o sucesso que gostaríamos de 
ter, que não obtivemos as melhoras de forma justa como nos propomos 
e como esta Casa encaminhou, mas avanços sabemos que temos tido. 
Quero aqui, Deputado Chagas, pedir vênia de Vossa Excelência para 
mais uma vez colocar esta Casa à disposição e dizer que estamos 
sempre de portas abertas, sobretudo porque nós garantimos, em todos 
os nossos pleitos políticos e eleitorais ou não, segurança pública para o 
povo do nosso estado, e não fazemos segurança pública se não for com 
esses agentes que aqui estão, sobretudo, em especial, aqueles que estão 
sendo homenageados. A DICAP tem feito um trabalho de excelência, 
tem coibido muito as fugas que acontecem no sistema prisional falido 
que não é só do Estado de Roraima, mas do país. Sabemos da grande 
necessidade de investimentos, não só financeiros, mas, principalmente, 
em pessoas. Precisamos investir maciçamente. A governadora 
determinou investimentos, sabemos que licitações estão sendo abertas 
para novos presídios, mas sabemos que precisamos avançar ainda mais 
em melhorias, pessoas, condições humanas e também na possibilidade 
de fazer a ressocialização, que é o que se propõe toda a conjuntura da 
segurança pública, sobretudo com aqueles que estão lá se reeducando, 
para que possamos reeducá-los e inseri-los na sociedade, esse é o nosso 
principal pleito. Queremos nos colocar à disposição e dizer que todos 
têm o nosso apoio, aplausos, reconhecimento e, em especial, o nosso 
respeito, todos os que compõem a DICAP, a força de segurança pública e 
aqueles que estão sendo homenageados. Parabéns! É uma honra entregar 
a todos a Comenda Orgulho de Roraima, porque assim são orgulho para 
Roraima e para o nosso povo. Obrigado.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Quero cumprimentar 
o eminente Deputado Jorge Everton, autor dessas Comendas. 
Cumprimentar os familiares da cúpula da segurança pública. Me 
permita, Doutora Eliana, parabenizar Vossa Excelência pelas suas 
ações. A senhora como delegada, na grande maioria, tem resolvido os 
problemas, faço das palavras do Sampaio as minhas palavras. A senhora 
tem o nosso apoio e tenho certeza que da Assembleia Legislativa. Quero 
cumprimentar em especial o Doutor Jean Michetti, a Doutora Érica, 
por esta oportunidade de estarem aqui conosco nesta grande festa. 
Cumprimentar também o Secretário da SEJUC, Doutor Uziel, sinta o 
nosso respeito e parabéns pelo grande enfrentamento que o senhor está 
tendo naquela secretaria para conter os desmandos do sistema prisional. 
Quero cumprimentar também o Doutor Rennê, representando a Delegada 
Geral, o Coronel Dagoberto, parabéns pelo excelente trabalho que o 
senhor está fazendo no conjunto da segurança pública, não só na polícia 
militar, mas no envolvimento da segurança pública. O senhor é o elo para 
que a ordem se estabeleça. Gostaria de cumprimentar o representante 
da polícia federal que também está fazendo um excelente trabalho nas 
abordagens das estradas no Estado de Roraima. Precisamos que as 
abordagens continuem para que o nosso estado tenha menos problemas. 
O nosso estado é o mais fácil de ser fiscalizado pois só temos uma saída, 
que é pelo Amazonas. Para cá vem quem quer e quem gosta. Temos a 
tríplice fronteira que é de responsabilidade da Polícia Federal e do nosso 
exército. Parabéns pelo serviço. Espero que o senhor, com seu efetivo, 
faça o melhor para o nosso estado. Gostaria de agradecer também por 
este momento, por fazer parte da Assembleia Legislativa e por poder 
agraciá-los com essa Comenda. Eu me sinto honrado, orgulhoso por 
fazer parte desta homenagem. Parabenizo por tudo que vocês têm feito 
pelo nosso estado. Sabemos das dificuldades, da ferramenta que vocês 
têm em mãos, mas tenho certeza que vocês dão mais que o necessário 
para que a ordem se estabeleça em nosso estado. Estendo a todos os 
familiares e à cúpula da segurança pública esta homenagem, desejando 
que essa medalha se estenda no coração de cada um que faz parte da 
segurança pública. Muito obrigado.
 O Senhor Deputado Flamarion Portela – Senhor Presidente e 
Senhores Deputados, peço vênia à amplitude da Mesa para cumprimentar 
a todos em nome do Deputado Jorge Everton e da Doutora Érica Michetti. 
Obrigado pela presença! Apesar do profundo pronunciamento feito pelo 
Doutor Jean Michetti, também quero dizer algumas palavras. Primeiro, 
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louvar a iniciativa da Assembleia que tem três pilares eixo de sua 
sustentabilidade, que é elaborar leis, fiscalizar e representar a sociedade. 
Ao homenagear um grupo de policiais representando a sua plenitude, ela 
está, em nome da sociedade roraimense, abraçando, cumprimentando e 
dizendo muito obrigado a todos. Louvo esta iniciativa da Assembleia 
e destaco o profícuo trabalho feito pelo Deputado Jorge Everton, 
Deputado atuante, sensível, um deputado que sabe trilhar os caminhos 
difícil da política, que realmente não é um caminho fácil. Eu quero 
louvar o trabalho de Vossa Excelência, certo que você está, em nome 
também do povo de Roraima, fazendo parte dessa categoria, dizendo a 
eles muito obrigado. Coincidentemente, eu fiz um artigo na folha de Boa 
Vista ontem com o título “Concurso Público”, provocado pelo Getúlio. 
Espero que eu consiga fazer um artigo a cada semana, pois ele está me 
provocando a isso. Eu falei sobre o concurso público e sua dificuldade e, 
em um certo parágrafo, eu digo que com muita alegria nós demos posse 
a 1.250 policiais civis. Eu tenho certeza dos relevantes serviços que 
esses policiais prestam juntamente com as demais forças e a sociedade 
roraimense, por isso estamos felizes, gratos por essa desenvoltura. Mas, 
para finalizar, eu queria poder homenagear a todos, abraçar a todos r 
me dirigir às famílias. As famílias que aqui estão, com certeza, muito 
orgulhosos. Eu digo que o escudo do policial não está no seu distintivo, 
na sua insigne, na sua arma, o escudo do policial está na sua família. É 
a família, o suporte familiar, o aconchego do lar, a harmonia do lar que 
te tranquiliza para descansar e renova as suas energias para enfrentar 
novas dificuldades, nova trincheira, né, Coronel Gonçalves? Eu queria 
homenageando a todos, homenagear, abraçar e dizer muito obrigado em 
meu nome pessoal como pai, como avó, como político. Obrigado pelo 
muito que vocês já fizeram e, familiares, continuem sendo esse escudo 
aos policiais. Obrigado e um abraço a todos.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - A Comenda Orgulho 
de Roraima foi criada pela Resolução Legislativa nº 04/04, e, é concedida 
àquelas pessoas físicas, jurídicas ou organizações que pela atuação no 
estado, ou no então Território Federal de Roraima se tornaram símbolo 
de referência para a população Roraimense. As pessoas que serão 
agraciadas foram reconhecidas e aprovadas pela Assembleia Legislativa 
em Sessão Plenária, através do Decreto Legislativo nº 18/16.
 Para fazer a entrega dos diplomas, convido o autor das 
indicações Deputado Jorge Everton. Senhoras e senhores, neste momento 
iniciaremos a entrega do título Orgulho de Roraima aos servidores 
e ex-servidores da divisão e Captura- DICAP, por suas realizações e 
méritos, tornando merecedores do especial reconhecimento desta Casa 
Legislativa.
 Convido para receber o título “Orgulho de Roraima”, a 
analista  Adriana de Paulo Megias e, convido a Deputada Angela A. 
Portella para junto com o Deputado Jorge Everton, fazer essa entrega.
 Convido para receber o título “Orgulho de Roraima”, o agente 
de operações Adriano de Araújo Sousa e convido o Deputado Gabriel 
Picanço para,  juntamente com o Deputado Jorge Everton, fazer essa 
entrega.
 Convido para receber o título “Orgulho de Roraima” das mãos 
dos Deputados Jorge Everton e Mecias de Jesus, o agente de operações 
Antônio Luiz Barbosa Bezerra
 Convido para receber o título “Orgulho de Roraima”, o chefe 
de análise Artur Rosas de Almeida Júnior, das mãos dos Deputados Jorge 
Everton e Brito Bezerra.
 Convido para receber o Título “Orgulho de Roraima”, a 
ex-servidora da DICAP, Clemilda Magalhães Pinheiro, das mãos dos 
Deputados Jorge Everton e Aurelina Medeiros.
 Convido para receber o Título “Orgulho de Roraima”, 
a analista Elena Ceisa de Melo Pereira. Convido os Deputados Jorge 
Everton e Lenir Rodrigues para fazerem a entrega.
 Convido para receber o Título “Orgulho de Roraima”, o ex-
servidor da DICAP Euquison José da Silca Muniz. Convido os Deputados 
Jorge Everton e Flamarion Portela para fazerem a entrega.
 Convido para receber o Título “Orgulho de Roraima”, a 
agente de operações Evanelde Souza Fonseca. Convido os Deputados 
Jorge Everton e Lenir Rodrigues para fazerem a entrega.
 Convido para receber o Título “Orgulho de Roraima”, o 
agente de operações Flávio Alves dos Santos. Convido os Deputados 
Jorge Everton e Solado Sampaio para fazerem a entrega.
 Convido para receber o Título “Orgulho de Roraima”, a 
agente de operações Glady Genir Lima Sevalho. Convido os Deputados 
Jorge Everton e Chico Mozart para fazerem a entrega.
 Convido para receber o Título “Orgulho de Roraima”, a ex-
servidora da DICAP Irisfran Medrada Braga. Convido os Deputados 
Jorge Everton e Masamy Eda para fazerem a entrega.

  Convido para receber o Título “Orgulho de Roraima”, o 
agente de operações Jackson Jânio Vidal de Lima. Convido os Deputados 
Jorge Everton e Lenir Rodrigues para fazerem a entrega.
 Convido para receber o Título “Orgulho de Roraima”, o 
agente de operações José Haroldo Tájra Reis Filho. Convido o senhor 
Deputado Jorge Everton e os doutores Erica Michetti e Jean Michetti 
para fazerem a entrega.
 Convido para receber o Título “Orgulho de Roraima”, a 
agente de operações Josilene Soares Lima Mourão. Convido o Deputado 
Jorge Everton e o Doutor Uziel de Castro para fazerem a entrega.
 Convido para receber o Título “Orgulho de Roraima”, a 
analista Luciana Souza do Nascimento. Convido o Deputado Jorge 
Everton e o Coronel Gonçalves, Comandante da Polícia Militar para 
fazerem a entrega.
 Convido para receber o Título “Orgulho de Roraima”, o 
agente de operações Lúcio Oliveira Arruda. Convido os Deputados Jorge 
Everton e Dhiego Coelho para fazerem a entrega.
 Convido para receber o Título “Orgulho de Roraima”, o 
agente de operações Mackley dos Santos Nascimento. Convido o 
Deputado Jorge Everton e o ex-Secretário de Justiça, Coronel Walney 
para fazerem a entrega.
 Convido para receber o Título “Orgulho de Roraima”, a 
analista Márcia Regina da Silva Bezerra. Convido o Deputado Jorge 
Everton e o Delegado de Polícia Federal, Doutor Alan Gonçalves para 
fazerem a entrega.
 Convido para receber o Título “Orgulho de Roraima”, o ex-
servidor da DICAP Marcos Rogério Alencar de Almeida, a sua filha Ana 
Luíza Silva de Almeida, sua esposa Ozelândia Domingues da Silva. 
Convido o Deputado Jorge Everton e Doutora Eliana para fazerem a 
entrega da comenda.
 Convido para receber o Título “Orgulho de Roraima”, o 
agente de operações Ogaciano dos Santos Neves. Convido o Deputado 
Jorge Everton e o Doutor Gerson Moreno para fazerem a entrega.
 Convido para receber o Título “Orgulho de Roraima”, o 
analista Ueslei Bruno da Silva e Silva. Convido o Deputado Jorge 
Everton e o Doutor Renê de Almeida para fazerem a entrega.
 Convido para receber o Título “Orgulho de Roraima”, o 
agente de operações Wagner Sousa. Convido o Deputado Jorge Everton 
e Doutor Daniel Norberto para fazerem a entrega.
 Convido para receber o Título “Orgulho de Roraima”, o agente 
de operações Wesley Natanael Silva de Melo. Convido o Deputado Jorge 
Everton e o representante da Polícia Rodoviária Federal, Felipo, para 
fazerem a entrega.
 Finalmente, para receber o Título “Orgulho de Roraima”, o 
Chefe da DICAP Roney Saldanha de Souza Cruz.
 Convido o Deputado Jorge Everton, o Secretário de Justiça 
Uziel de Castro para, juntamente comigo, fazermos a entrega da 
comenda.
 Neste momento, convido o Senhor Roney Saldanha de Souza 
Cruz, Chefe da Divisão de Inteligência e Captura - DICAP, da Secretaria 
de Justiça e Cidadania que falará em nome dos agraciados.
 O Senhor Roney Saldanha de Souza Cruz – Bom dia 
a todos. Em nome da Divisão de inteligência e Captura da Secretaria 
de Justiça e Cidadania, quero agradecer primeiramente a Deus e aos 
nossos familiares aqui presentes, ao Deputado Jorge Everton por ter 
feito a indicação da Comenda Orgulho de Roraima aos integrantes 
da DICAP. Gostaria de agradecer, também, a todos os deputados aqui 
presentes que, por unanimidade, aprovaram essa comenda e dizer que 
para nós da DICAP é um motivo de muito orgulho estar recebendo 
um reconhecimento desta natureza. Tive a felicidade de ter sido 
convidado para fazer parte dessa equipe em 2006, por ter desenvolvido 
o Primeiro Banco Fotográfico do Sistema Prisional à época. Em 2008, 
quando Deputado Coronel Chagas assumiu a SEJUC juntamente com 
o Deputado Jorge Everton, Doutor Gerson Moreno no DESIP, tive a 
felicidade de assumir essa divisão convidado pelos senhores e dar início 
a implantação dessa metodologia de trabalho que pudesse colaborar com 
o sistema prisional e com o sistema de segurança pública do Estado. 
Passamos, então, a buscar profissionais que pudessem pôr em prática as 
ideias e apresentar propostas que fariam da DICAP um órgão que muito 
colaboraria para o estado. Esse desafio foi aceito e formamos, então, a 
primeira equipe composta por seis integrantes. Passamos a organizar e 
a dar uma nova cara a essa divisão. Precisávamos, então, de um sistema 
que pudesse armazenar as informações que ali eram produzidas, daí veio 
a integração com outros órgãos policiais e a vinda do servidor e agente 
carcerário da Polícia Civil, Arthur, à equipe, com o intuito de modernizar 
as atividades. Isso trouxe um outro patamar à divisão, com a implantação 
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do sistema Canaimé SCI, que é o Sistema de Cadastro de Infratores que 
facilitou e automatizou todos os trabalhos administrativos e em pouco 
tempo fez com que a DICAP armazenasse a maior quantidade de dados 
sobre infratores do Estado de Roraima, com a finalidade de atender em 
tempo hábil a necessidade tanto da divisão quanto das forças policiais 
do Estado de Roraima. Os desafios só foram aumentando. Já tínhamos 
as informações que em nada serviam se não fossem compartilhadas, foi 
quando em 2012, conseguimos autorização para participar de um curso, 
enviamos dois integrantes. Na ocasião tivemos a satisfação de ter a ajuda 
dos Deputados Sampaio e Brito, que colaboraram com a ida desses 
agentes para o estado do Rio de Janeiro, e isso foi um marco dentro 
da implantação da inteligência penitenciária no estado. Nesse retorno, 
apresentamos um projeto que visaria a um aumento da equipe e das 
atividades da inteligência como foi falado, que foi prontamente autorizado 
pelos gestores, e, muitos deles estão presentes hoje nesta solenidade. 
Gostaria de aproveitar para agradecer ao Coronel Valney, Dr. Rennê de 
Almeida que foi diretor do DESIP e aos demais que estão presentes, pois 
foi por confiarem no trabalho da DICAP que foi possível a realização 
dessa homenagem hoje. A partir de 2014, a segurança pública mudou 
com o advento das organizações criminosas. Os problemas trazidos por 
isso para a segurança do estado, nos custou a vida de três companheiros 
na luta do combate ao crime organizado, sendo dois policiais militares 
e um policial civil que lutavam nessa guerra diária com as organizações 
criminosas. Não deixamos nos abater de forma alguma. Estamos sempre 
focados nas nossas missões. Foram muitas conquistas, afinal não é fácil 
chegar a mais de 3 mil prisões e recapturas em um período de dez anos 
de história. Agradecemos muito aos nossos familiares que literalmente 
são os nossos verdadeiros heróis, pois, aguardam todos os dias que 
retornemos aos nossos lares, muitas das vezes realizando nosso trabalho 
sem a proteção necessária, mas, acima de tudo, cientes dos nossos 
deveres. Nosso principal objetivo desde o início foi o trabalho conjunto 
e a integração entre as forças policiais. Isso já se deu desde a formação da 
equipe como já foi falado aqui. Nós temos policiais militares, policiais 
civis, agentes penitenciários e agentes carcerários da polícia civil, isso 
é que faz a diferença. Os desafios são grandes, mas não desistimos dos 
nossos objetivos e nos orgulhamos em ter feito esse trabalho por todo 
esse tempo. Obrigado a todos, principalmente aos nossos familiares, 
pois, este é o momento de agradecer a vocês que aguardam nosso retorno 
e sabem que muitas vezes deixamos nossa segurança em segundo plano 
para poder prover a segurança da sociedade roraimense. Essa Comenda 
é o ápice do nosso trabalho, saibam que é um orgulho muito grande 
recebermos ela. Gostaria de agradecer mais uma vez aos comandantes 
por entenderem que, mesmo não estando na nossa instituição de origem 
que é a polícia militar, estamos desenvolvendo um trabalho que colabora 
com a segurança pública do estado no geral. Obrigado.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Minhas senhoras e 
meus senhores, antes de encerrar esta solenidade não poderia deixar de 
fazer algumas considerações.
 Cumprimento os membros da Mesa dos Trabalhos, com a 
devida vênia através do autor dessa indicação, Deputado Jorge Everton. 
Cumprimento a todos os senhores deputados e deputadas, minhas 
senhoras e meus senhores, autoridades presentes, agraciados e seus 
familiares, bom dia.
 Em toda minha carreira profissional como policial militar, fui 
designado para algumas missões difíceis na vida e, dentre elas, considero 
uma das mais difíceis a direção da Penitenciária do Monte Cristo. 
Também dirigi o sistema prisional do estado por duas vezes e estive 
também, depois, à frente da Secretaria de Justiça. Me recordo que quando 
havia uma fuga, era uma correria para conseguirmos uma foto daqueles 
foragidos para podermos divulgar para a sociedade, para podermos 
colocar no jornal, nas redes sociais. Então, era uma dificuldade muito 
grande para fazer com que os policiais que estavam na rua pudessem 
saber quem eram os cidadãos que tinham fugido. Era uma dificuldade 
imensa para conseguirmos passar essas informações. Hoje, é claro, é 
bem mais tranquilo porque você tendo a foto, coloca nas redes sociais e 
imediatamente o mundo recebe essas imagens. Então, quando estivemos 
na SEJUC em 2008, a DICAP já estava constituída e nós convidamos o 
delegado Jorge Everton para dirigir a penitenciária e o Gerson Moreno, 
que era o corregedor, ser o diretor do sistema penitenciário. E, vimos a 
necessidade de dar uma nova roupagem à DICAP, não apenas para ser 
uma divisão de captura, mas para trazer muito mais informações. Sem 
demérito de quem estava lá naquele tempo, mas tínhamos no grupo o 
Soldado Roney e tivemos a felicidade, naquele momento, de fazer essa 
escolha, ou seja, colocamos à frente da DICAP um soldado da polícia 
militar, sem demérito de diversos oficiais que estavam lá dentro, mas 
resolvemos apostar em um soldado com poucos anos de polícia militar. 

Acredito que foi um dos nossos maiores acertos fazer isso. E, o Roney 
conseguiu montar uma equipe de excelentes profissionais, liderar essa 
equipe e, hoje, o DICAP é uma referência no sistema de segurança do 
estado, não só no tocante as fugas, porque eles desenvolveram um banco 
de dados, um programa chamado Canaimé com recursos próprios e, por 
exemplo, quando ocorre um assalto, quem é da área da segurança pública 
sabe que se for à DICAP terá muitas informações que irão subsidiar na 
investigação. Então, isso é fruto de muito trabalho, de muita dedicação e 
que tem contribuído muito para a sensação de segurança no estado, pois 
sabemos que quando o sistema prisional está controlado, a gente reduz 
muito o número de ocorrência aqui fora. Então, a DICAP, sob a liderança 
do soldado Roney que depois foi promovido a cabo, a sargento, por seu 
mérito, contribui muito no cadastro, identificação e principalmente no 
compartilhamento de informações. Sabemos que muitas vezes a pessoa 
têm uma informação e fica segurando, enfim, mas isso não acontece 
na DICAP. Todas as vezes que qualquer setor de segurança pública 
procurou a DICAP, a DICAP estava lá compartilhando as informações 
de inteligência. E, muitas vezes antes mesmo da ocorrência, a DICAP, 
com seu serviço de inteligência, fazia seus relatórios e repassava a 
polícia militar e a polícia civil podendo evitar muitas vezes um assalto, 
um homicídio ou um atentado, apresentando um trabalho impressionante 
e altamente capaz, com os poucos recursos e poucas ferramentas que 
são colocadas à disposição dessa divisão de captura. Quisera nós 
pudéssemos ter essa equipe com uma estrutura, uma roupagem maior e 
com mais ferramentas, se assim fosse, tenho certeza que sua atuação e 
os trabalhos dessa equipe seria ainda melhor. Sabemos que esta é uma 
missão difícil e perigosa não só para os profissionais que estão lá, mas 
principalmente para seus familiares, porque aqui e acolá recebemos 
informações de articulações que vêm do mundo da criminalidade para 
tentar cometer atentado contra a vida desses profissionais e também 
contra seus familiares. Sabemos de quantos perigos e riscos eles 
passam e quantos criminosos já vieram para tentar tirar a vida desses 
profissionais da DICAP. Então, deputado Jorge Everton, quando Vossa 
Excelência fez essa indicação foi muito feliz, porque esta Casa, como 
falou o deputado Flamarion, não tem só a missão de fiscalizar e legislar, 
mas também temos a missão de reconhecer as referências e os símbolos 
do nosso estado, e, fazemos isso com esta homenagem, para que sirvam 
de exemplo a outros profissionais nas suas mais diversas áreas e para 
reconhecer o trabalho que eles prestam a família roraimense, a sociedade 
roraimense. Parabéns a todos vocês, a todos os agraciados, extensivo 
a sua digníssima família e continuem sendo esse modelo de exemplo 
e dedicação, de serviço em prol da segurança pública do nosso estado. 
Muito obrigado a todos e damos por encerrada esta solenidade.
 Alcançada a finalidade da Comissão Geral, retomamos os 
trabalhos na fase em que se encontravam. Passaremos agora para a 
Ordem do Dia.
 Não havendo pauta para a Ordem do Dia, passaremos para o 
Expediente de Explicações Pessoais.
 Não havendo quem queira utilizar o Expediente de Explicações 
Pessoais, e, não havendo mais nada a tratar dou por encerrada a presente 
Sessão, convocando outra para o dia 25, à hora regimental. Registraram 
presença, no painel, os Senhores Deputados: Angela A. Portella, Aurelina 
Medeiros, Brito Bezerra, Chico Mozart, Coronel Chagas, Dhiego 
Coelho, Evangelista Siqueira, Flamarion Portela, Gabriel Picanço, 
Izaías Maia, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Masamy Eda, Mecias de 
Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Soldado Sampaio, Zé Galeto.

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESOLUÇÕES

ERRATA DA RESOLUÇÃO Nº 3327/2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, 
RETIFICA na seção Atos Administrativos – referente à Resolução nº 
3327/2017, publicada no Diário da Assembleia Legislativa, edição nº 2543 
de 14 de junho de 2017, devido à incorreção da data de nomeação a ser 
sanada.
Onde se lê: 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de junho de 2017.
Leia-se:
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de maio de 2017.

Boa Vista - RR, 20 de junho de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
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RESOLUÇÃO Nº 3332/2017-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,

Considerando o teor da Súmula nº 473 - 03/12/1969 do STF, 
segundo o qual “a administração pode anular seus próprios atos, quando 
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam 
direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 
apreciação judicial”, considerando ainda a Lei nº 418/2004 do Estado de 
Roraima, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração 
Pública do Estadual, 

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar CONCEIÇÃO IMACULADA TEIXEIRA 

ARAUJO, matrícula 16278, CPF: 393.040.003-00, do Cargo 
Comissionado em Gabinete de Assessor Parlamentar Regional FSR-1, 
integrante do Quadro de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a 
Resolução nº 008/09 de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na 
Resolução 002/16 de 18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 
2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor com efeitos retroativos a 
partir de 31 de dezembro de 2016.

Boa Vista - RR, 20 de junho de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

/ale.roraima

/assembleiarr

O programa Abrindo Caminhos 

da Assembleia Legislativa de 

Roraima está com inscrições 

abertas para os cursos de:

Teatro, Balé, Música, 
Informática e Jiu-jitsu

Para crianças e 
adolescentes de 5 a 17 anos 

As inscrições podem ser feitas 

na sede do Abrindo Caminhos, 

no bairro Cambará, 

av. São Sebastião, nº 883. 

Mais informações:  

(95) 98402-5014

facebook/ale.roraima

Agora é Lei!
 

Depois de 20 anos de espera o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remunerações dos servidores da 

Assembleia Legislativa do Estado de Roraima 
foi sancionado. A lei 1.160 aprovada pelos 
deputados estaduais em 27 de dezembro 

de 2016 beneficia diretamente 78 servidores. 
Mas, indiretamente, torna realidade 

o sonho de 78 famílias.

O Plano dá garantias na construção 
da carreira profissional dos servidores e

reflete na melhoria da qualidade da 
prestação de serviços para a população.


