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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CORONEL CHAGAS
1ª VICE-PRESIDENTE

JÂNIO XINGÚ
2º VICE-PRESIDENTE

FRANCISCO MOZART
3º VICE-PRESIDENTE
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1º SECRETÁRIO

MARCELO CABRAL
2º SECRETÁRIO

MASAMY EDA
CORREGEDOR GERAL
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3º SECRETÁRIO
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SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 044/17.

Concede a Comenda Orgulho de 
Roraima à ALCESTE MADEIRA 
DE ALMEIDA e dá outras 
providências.

  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 concedida a comenda “Orgulho de Roraima” 
criada pela Resolução nº 010/09, de 08 de abril de 2009, ao médico Alceste 
Madeira de Almeida.
 Art. 2° A Mesa Diretora adotará as providências necessárias 
para a realização de Sessão Solene de entrega da comenda constante do 
presente instrumento normativo.

Art. 3°Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio Antônio Martins, 11 de outubro de 2017.
Chico Mozart

Deputado Estadual
Justificativa.

O Médico Alceste Madeira de Almeida merece a presente 
indicação pelos seus serviços prestados à saúde no Estado de Roraima 
como Diretor da Antiga Maternidade, Médico que implantou a cirurgia 
itinerante no Interior do estado e proprietário da Maternidade Santa Rita.

Diante do exposto nada mais justo, do que a aprovação do 
presente Decreto Legislativo.

Palácio Antônio Martins, 11 de outubro de 2017.
Chico Mozart

Deputado Estadual

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 045/17.
Concede a Comenda Orgulho 
de Roraima à JOSÉ MOZART 
HOLANDA PINHEIRO e dá outras 
providências.

  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 concedida a comenda “Orgulho de Roraima” criada 
pela Resolução nº 010/09, de 08 de abril de 2009, ao médico José Mozart 
Holanda Pinheiro.
 Art. 2° A Mesa Diretora adotará as providências necessárias 
para a realização de Sessão Solene de entrega da comenda constante do 
presente instrumento normativo.

Art. 3°Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio Antônio Martins, 11 de outubro de 2017.
 Chico Mozart

Deputado Estadual
Justificativa.

O Médico José Mozart Holanda Pinheiro merece a presente 
indicação pelos seus serviços prestados à saúde no Estado de Roraima 
como Diretor da Maternidade Nossa Senhora de Nazaré, Secretário de 
Saúde da Prefeitura (1988/1989) e fundador da Faculdades Fares.

Diante do exposto nada mais justo, do que a aprovação do 
presente Decreto Legislativo.

Palácio Antônio Martins, 11 de outubro de 2017.
Chico Mozart

Deputado Estadual

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 046/17.
Concede a Comenda Orgulho de 
Roraima à IMERY SAMPAIO DA 
SILVA e dá outras providências.

  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 concedida a comenda “Orgulho de Roraima” 
criada pela Resolução nº 010/09, de 08 de abril de 2009, ao médico Imery 
Sampaio da Silva.
 Art. 2° A Mesa Diretora adotará as providências necessárias 
para a realização de Sessão Solene de entrega da comenda constante do 
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SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES

COMISSÃO ESPECIAL INTERNA CRIADA NOS TERMOS DA 
RESOLUÇÃO Nº 035/2015 ALTERADA PELAS RESOLUÇÕES Nº 

004/2016, Nº 029/2016, Nº 22/2017 E Nº 33/2017.
                               REQUERIMENTO N° 084/2017
A Sua Excelência
Deputado Jalser Renier
Presidente da Assembleia Legislativa de Roraima

 Senhor Presidente,
            O Deputado que a este subscreve, requer a Vossa Excelência, 
com amparo do §1º do art.43 do Regimento Interno deste Poder, 
prorrogação de prazo por igual período para a Comissão Especial 
Interna criada nos termos da Resolução n. º 035/2015 alterada pelas 
Resoluções nº 004/2016, nº 029/2016, nº 022/2017 e nº 033/17 
“Para analisar e dar parecer à Proposta de Emenda à Constituição 
n° 003/15. ”

                Sala das Sessões, 11 de outubro de 2017.
Dep. George Melo

                                    Vice -  Presidente da Comissão

SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
COMISSÃO ESPECIAL INTERNA, CRIADA NOS TERMOS  DA 
RESOLUÇÃO Nº 014/2017

REQUERIMENTO N° 085/17
Excelentíssimo Senhor
Jalser Renier
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
Senhor Presidente,
 O Deputado que a este subscreve amparado no que 
determina o § 1° do art. 43 do Regimento Interno desta Casa de 
Leis, requer de Vossa Excelência prorrogação de prazo por igual 
período para esta Comissão Especial, composta pelos Senhores 
Deputados: Lenir Rodrigues, Presidente; Soldado Sampaio, 
Vice-Presidente; Jorge Everton, Relator; George Melo e Mecias 
de Jesus Membros, para analisar e emitir parecer à Proposta de 
Emenda Constitucional nº 003/17, que acrescenta parágrafos 
3° e 4° ao artigo 181 da Constituição do Estado de Roraima, 
que dispõe sobre o Sistema Penitenciário, nos termos do art. 
33, inciso XVIII e inciso XXXI da Constituição do Estado de 
Roraima.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2017
Deputada Lenir Rodrigues

Presidente da Comissão 

REQUERIMENTO Nº 089/2017
A Sua Excelência o Senhor
Deputado JALSER RENIER
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

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

o art. 196, XIII do Regimento Interno desta Casa de Leis, requerem de 
Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, a votação em destaque dos 
seguintes dispositivos normativos do Projeto de Lei Complementar nº 
008/2017, com vetos constantes da Mensagem Governamental de Veto 
Nº 063/2017, 

a) No art. 5º do Projeto de Lei Complementar nº 008/2017, 
destaque no §12 do art. 22 da Lei nº 194, de 13 de fevereiro 
de 2012;

b) No art. 13 do Projeto de Lei Complementar 008/2017, destaque 
nos incisos XIII e XVIII do art. 59 da Lei nº 194, de 13 de 
fevereiro de 2012;

c) Destaque no art. 53 do Projeto de Lei Complementar nº 
008/2017;

d) Destaque no art. 55 do Projeto de Lei Complementar nº 
008/2017;

e) Destaque no art. 56 do Projeto de Lei Complementar nº 008/2017 
(§12 do art. 71-A, da LC 194/12);

f) No art. 58 do Projeto de Lei Complementar nº 008/2017, 
destaque no inciso XIII.

Boa Vista/RR, em 17 de outubro de 2017.
Deputados

presente instrumento normativo.
Art. 3°Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 

publicação.
Palácio Antônio Martins, 11 de outubro de 2017.

Chico Mozart
Deputado Estadual

Justificativa.
O Médico Imery Sampaio da Silva merece a presente indicação 

pelos seus serviços prestados à saúde no Estado de Roraima na prevenção da 
Retinopatia Diabética (2004), no programa Retinopatia da Prematuridade 
da Maternidade Nossa Senhora de Nazaré (2006) e no atendimento ao 
Sistema Único de Saúde (2004-dias atuais).

Diante do exposto nada mais justo, do que a aprovação do 
presente Decreto Legislativo.

Palácio Antônio Martins, 11 de outubro de 2017.
Chico Mozart

Deputado Estadual

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 049/17.
Concede a Comenda Orgulho de 
Roraima à WILLIAM JORGE 
FERNANDES NEVES e dá outras 
providências.

  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 concedida a comenda “Orgulho de Roraima” criada 
pela Resolução nº 010/09, de 08 de abril de 2009, ao médico William Jorge4 
Fernandes Neves.
 Art. 2° A Mesa Diretora adotará as providências necessárias 
para a realização de Sessão Solene de entrega da comenda constante do 
presente instrumento normativo.

Art. 3°Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio Antônio Martins, 11 de outubro de 2017.
Chico Mozart

Deputado Estadual
Justificativa.

O Médico William Jorge Fernandes Neves merece a presente 
indicação pelos seus serviços prestados à saúde no Estado de Roraima na 
área de cirurgia, prestando atendimento a toda população, independente da 
classe social.

Diante do exposto nada mais justo, do que a aprovação do 
presente Decreto Legislativo.

Palácio Antônio Martins, 11 de outubro de 2017.
Chico Mozart

Deputado Estadual

REQUERIMENTOS

SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES

COMISSÃO ESPECIAL INTERNA, CRIADA NOS TERMOS  DA 
RESOLUÇÃO Nº 032/2017

REQUERIMENTO N° 083/17
Excelentíssimo Senhor
Jalser Renier
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
Senhor Presidente,
  O Deputado que a este subscreve amparado no 
que determina o § 1° do art. 43 do Regimento Interno desta Casa de Leis, 
requer de Vossa Excelência prorrogação de prazo por igual período para 
esta Comissão Especial, composta pelos Senhores Deputados: Mecias 
de Jesus, Presidente; Masamy Eda, Vice-Presidente; Soldado Sampaio 
Relator; Naldo da Loteria, Jorge Everton e Dhiego Coelho Membros, para 
analisar e emitir parecer às seguintes Proposições: Proposta de Emenda 
à Constituição nº 007/2017, de Vários Deputados, que, “Adita § 2º ao art. 
33 da Constituição Estadual, transformando o parágrafo único em § 1º e dá 
outras providências; “e Proposta de Emenda à Constituição nº 008/2017, 
de autoria da Mesa Diretora e de Vários Deputados, que, “Aditam-se 
§§ 2° e 3º e alteram-se dispositivos normativos do artigo 20-H do texto 
Constitucional vigente”.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2017
Deputado Masamy Eda

Vice-Presidente da Comissão 
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Odilon Filho e Zé Galeto. Estiveram presentes em plenário os Senhores 
Deputados: Chico Mozart, Flamarion Portela, Gabriel Picanço, Naldo 
da Loteria e Odilon Filho.

TERMO DE NÃO REALIZAÇÃO DA SEGUNDA MILÉSIMA 
SEXCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA 
DO QUINQUAGÉSIMO QUARTO PERÍODO LEGISLATIVO DA 
SÉTIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE RORAIMA.
Às nove horas do dia quatro de outubro de dois mil e dezessete, no Plenário 
desta Casa Legislativa, por falta de quórum regimental, o Senhor Presidente 
em exercício, Deputado Chico Mozart, deixou de realizar a segunda 
milésima sexcentésima trigésima sétima Sessão Ordinária, transferindo-a 
para o próximo dia dez de outubro, à hora regimental. Registraram a 
presença, no painel, os Senhores Deputados: Aurelina Medeiros, Brito 
Bezerra, Chico Mozart, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista 
Siqueira, Flamarion Portela, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías 
Maia, Joaquim Ruiz, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Naldo da 
Loteria, Odilon Filho, Valdenir Rodrigues e Zé Galeto. Estiveram 
presentes em plenário os Senhores Deputados: Aurelina Medeiros, Chico 
Mozart, Flamarion Portela, Gabriel Picanço, Naldo da Loteria e 
Joaquim Ruiz.

TERMO DE NÃO REALIZAÇÃO DA SEGUNDA MILÉSIMA 
SEXCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA 
DO QUINQUAGÉSIMO QUARTO PERÍODO LEGISLATIVO DA 
SÉTIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE RORAIMA.
Às nove horas do dia onze de outubro de dois mil e dezessete, no Plenário 
desta Casa Legislativa, por falta de quórum regimental, o Senhor Presidente 
em exercício, Deputado Coronel Chagas, deixou de realizar a segunda 
milésima sexcentésima trigésima sétima Sessão Ordinária, transferindo-a 
para o próximo dia dezessete de outubro, à hora regimental. Registraram 
a presença, no painel, os Senhores Deputados: Aurelina Medeiros, 
Chico Mozart, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, 
Flamarion Portela, Lenir Rodrigues, Masamy Eda e Odilon Filho. 
Estiveram presentes em plenário os Senhores Deputados: Aurelina 
Medeiros, Chico Mozart, Coronel Chagas, Evangelista Siqueira, 
Flamarion Portela, Lenir Rodrigues, Masamy Eda e Odilon Filho.

ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA SEXCENTÉSIMA TRIGÉSIMA 
SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUINQUAGÉSIMO QUARTO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
Às nove horas do dia dezessete de outubro de dois mil e dezessete, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima sexcentésima 
trigésima sétima Sessão Ordinária do quinquagésimo quarto Período 
Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima. Havendo quórum regimental, o Senhor Presidente Deputado 
Jalser Renier declarou aberta a Sessão e solicitou ao Senhor Segundo-
Secretário, Deputado Marcelo Cabral, proceder à leitura da Ata da Sessão 
anterior, que foi lida e aprovada na íntegra. Continuando, solicitou ao 
Senhor Primeiro-Secretário, Deputado Naldo da Loteria, proceder à 
leitura do Expediente. RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO: 
Mensagem Governamental nº 75, de 29/09/17, encaminhando para 
apreciação o Projeto de Lei nº 120, que alltera a Lei nº 1027, de 15/01/2016, 
que dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA 2016-2019; Mensagem 
Governamental nº 76, de 29/09/17, encaminhando para apreciação o 
Projeto de Lei nº 121, que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado para 
o exercício financeiro de 2018; e Mensagem Governamental nº 77, de 
04/10/17, submetendo à apreciação e à arguição desta Augusta Casa o nome 
do senhor Gilberto Uemura, indicado para exercer o cargo de Diretor 
Presidente da Fundação do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima 
– FEMARH. RECEBIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Ofício nº 297, 
de 28/09/17, da Procuradoria-Geral de Justiça, encaminhando, para 
conhecimento, a Proposta Orçamentária para o exercício financeiro de 
2018; Ofício nº 316, de 28/09/17, da Procuradoria-Geral de Justiça, 
encaminhando Projeto de Lei Complementar nº 019, que altera a Lei nº 153, 
de 01/10/96, que dispõe sobre a extinção e criação de cargos no âmbito do 
Ministério Público do Estado de Roraima e dá outras providências, com 
devidas alterações para substituição ao anteriormente encaminhado a esta 
Casa Legislativa. RECEBIDO DO TRIBUNAL DE CONTAS: Ofícionº 
639, de 21/09/2017, do Tribunal de Contas da União - Secretaria de 
Controle Externo do Estado de Roraima - TCU/SECEX-RR, encaminhando 
cópia do Acórdão 1905/2017-TCU-Plenário, bem como do relatório e voto 
que o fundamentam, para conhecimento; e Ofício nº 69, de 16/10/17, do 

REQUERIMENTO Nº 090/2017
A Sua Excelência o Senhor
Deputado JALSER RENIER
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” e inciso II, alínea “b” e incisos 
IV e XVII do art. 196, todos do Regimento Interno, requerem de Vossa 
Excelência, após ouvir o Plenário, a não realização de Sessão Ordinária 
no Plenário Deputada Noemia Bastos Amazonas, no dia 19 de outubro do 
corrente ano e nos termos do art. 117, inciso VI c/c o art. 120-A e §§ 1.º 
ao 8º, a realização de Sessão Itinerante na mesma data, as 16h00, na sede 
do Município de Caracaraí, onde esta Casa Legislativa estará ouvindo os 
anseios das lideranças políticas locais para subsidiar a lei Orçamentaria 
Estadual para o exercício financeiro de 2018, bem como realizar entrega da 
comenda Orgulho de Roraima a personalidades da localidade, aprovadas 
por esta Casa de Leis.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2017.
Deputados

INDICAÇÕES

INDICAÇÃO Nº 459, DE 2017
O Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no Art. 202 do 

Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento à Excelentíssima 
Senhora Governadora do Estado de Roraima, MARIA SUELY SILVA 
CAMPOS, a seguinte Indicação:
- Instalação de núcleos de identificação nos municípios do interior do 
Estado de Roraima

JUSTIFICATIVA
A presente indicação sugere a Chefe do Executivo a instalação 

de núcleos de identificação em todos os municípios do Estado de Roraima 
para evitar o deslocamento da população do interior até a Capital.

Atualmente, a carteira de identidade só pode ser feita em Boa 
Vista, fato que prejudica a população roraimense, que além de ter gastos 
com o deslocamento, também  sofre com a perda de tempo para chegar até 
Capital.

A relevância desta proposição fica evidente quando lembramos 
que os habitantes dos municípios reivindicam há anos a instalação de 
núcleos nas regiões em que moram.

Tirar a carteira de identidade (RG) é uma necessidade básica 
de qualquer cidadão. Facilitar a emissão do documento pode evitar 
complicações e gastos para os moradores das cidades roraimenses.

Dessa forma, rogo aos pares, bem como peço a sensibilidade da 
Exma. Sra. Governadora Suely Campos em atender a nossa sugestão.

Sala de Sessões, 17 de outubro de 2017.
Deputado Estadual Valdenir Ferreira (PV)

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA

TERMO DE NÃO REALIZAÇÃO DA SEGUNDA MILÉSIMA 
SEXCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA 
DO QUINQUAGÉSIMO QUARTO PERÍODO LEGISLATIVO DA 
SÉTIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE RORAIMA.
Às nove horas do dia vinte e oito de setembro de dois mil e dezessete, no 
Plenário desta Casa Legislativa, por falta de quórum regimental, o Senhor 
Presidente em exercício, Deputado Masamy Eda, deixou de abrir a segunda 
milésima sexcentésima trigésima sétima Sessão Ordinária, transferindo-a 
para o próximo dia três de outubro, à hora regimental. Registraram a 
presença, no painel, os Senhores Deputados: Aurelina Medeiros, Brito 
Bezerra, Dhiego Coelho, Flamarion Portela, George Melo, Izaías Maia, 
Lenir Rodrigues, Masamy Eda e Odilon Filho.

TERMO DE NÃO REALIZAÇÃO DA SEGUNDA MILÉSIMA 
SEXCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA 
DO QUINQUAGÉSIMO QUARTO PERÍODO LEGISLATIVO DA 
SÉTIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE RORAIMA.
Às nove horas do dia três de outubro de dois mil e dezessete, no Plenário 
desta Casa Legislativa, por falta de quórum regimental, o Senhor Presidente 
em exercício, Deputado Chico Mozart, deixou de abrir a segunda 
milésima sexcentésima trigésima sétima Sessão Ordinária, transferindo-a 
para o próximo dia quatro de outubro, à hora regimental. Registraram a 
presença, no painel, os Senhores Deputados: Chico Mozart, Flamarion 
Portela, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías Maia, Naldo da Loteria, 
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de Rorainópolis - RR; Indicação nº 456, de 09/10/17, de autoria do 
Deputado Masamy Eda ao Governo do Estado, para recuperação da BR-
174, sentido ao Município de Uiramutã - RR; Indicação nº 457, de 16/10/17, 
de autoria do Deputado Zé Galeto ao Governo do Estado, para revitalização 
do Comando de Policiamento da Capital - CPC, Localizado na Rua Cerejo 
Cruz, 1055 – Centro; Proposta de Moção de Pesar nº 021, de 03/10/17, de 
autoria da Deputada Lenir Rodrigues, pelo falecimento do Sr. João Lopes 
Lima, ocorrido no dia 30 de setembro do corrente ano, nesta capital; 
Proposta de Moção de Aplauso nº 022, de 10/10/17, de autoria da Deputada 
Aurelina Medeiros, ao Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro; 
Proposta de Moção de Aplauso nº 023, de 16/10/17, de autoria da Deputada 
Aurelina Medeiros, ao Dia do Médico, comemorado em 18 de outubro; 
Requerimento nº 083, de 11/10/17, do Deputado Masamy Eda – Vice-
Presidente da Comissão Especial Interna criada nos termos da Resolução nº 
032/2017, requerendo prorrogação de prazo por igual período para 
funcionamento daquela comissão; Requerimento nº 084, de 11/10/17, de 
autoria do Deputado George Melo – Vice-Presidente da Comissão Especial 
Interna criada nos Termos da Resolução nº 035/15 e alterada pelas 
Resoluções nº 004/16, nº 029/2016, nº 22/17 e nº 33/17, requerendo 
prorrogação de prazo por igual período para funcionamento da referida 
comissão; Memorando nº 036, de 27/09/17, de autoria do Deputado 
Soldado Sampaio, comunicando sua ausência nesta Casa de Leis no período 
de 19 a 28 de setembro do corrente ano; Memorando nº 085, de 27/09/17, 
do Deputado Evangelista Siqueira, justificando sua ausência na sessão 
plenária do dia 26 de setembro do corrente ano; Memorando nº 068, de 
27/09/17, de autoria do Deputado Marcelo Cabral, informando sua ausência 
na sessão plenária do dia 28 de setembro do corrente ano; Memorando nº 
079, de 28/09/17, de autoria da Deputada Angela Águida Portella, 
informando sua ausência na sessão plenária do dia 28 de setembro do 
corrente ano; Memorando nº 55, de 28/09/17, de autoria do Deputado 
Valdenir Ferreira, justificando sua ausência na sessão plenária do dia 28 de 
setembro do corrente ano; Memorando nº 075, de 29/09/17, de autoria do 
Deputado Jorge Everton, justificando sua ausência na sessão plenária do dia 
28 de setembro do corrente ano; Memorando nº 056, de 03/10/17, de autoria 
do Deputado Valdenir Ferreira, justificando sua ausência na sessão plenária 
do dia 3 de outubro do corrente ano; Memorando nº 069, de 03/10/17, de 
autoria do Deputado Marcelo Cabral, informando sua ausência na sessão 
plenária do dia 3 de outubro do corrente ano; Memorando nº 070, de 
03/10/17, de autoria do Deputado Marcelo Cabral, informando sua ausência 
na sessão plenária do dia 4 de outubro do corrente ano; Memorando nº 078, 
de 09/10/17, de autoria do Deputado Jorge Everton, justificando sua 
ausência na sessão plenária do dia 3 de outubro do corrente ano; Memorando 
nº 075, de 10/10/17, de autoria do Deputado Marcelo Cabral, informando 
sua ausência na sessão plenária do dia 11 de outubro do corrente ano; 
Memorando nº 020, de 11/10/17, de autoria do Deputado Izaías Maia, 
comunicando sua ausência na sessão plenária do dia 11 de outubro do 
corrente ano; Memorando nº 058, de 11/10/17, de autoria do Deputado 
Valdenir Ferreira, comunicando sua ausência na sessão plenária do dia 11 
de outubro do corrente ano; e Memorando nº 086, de 11/10/17, de autoria 
da Deputada Angela Águida Portella, comunicando sua ausência na sessão 
plenária do dia 11 de outubro do corrente ano. DIVERSO: Ofício nº 1654, 
de 25/08/17, da Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social – 
SETRABES, com informações prestadas em resposta ao Ofício/DACPL/
SL/PRES/Nº 022/2017 e Indicação nº 282/17; Ofícionº 331, de 04/10/17, 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento - 
Coordenadoria Geral do Orçamento Público, encaminhando Proposta 
Orçamentária do Poder Judiciário para apreciação, por ocasião da 
tramitação do Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro 
de 2018. GRANDE EXPEDIENTE: O Senhor Deputado Izaías Maia 
iniciou informando que foi procurado pelos familiares da menina Gabriela, 
portadora de câncer e moradora do município de Rorainópolis, que, após 
tratamento no Hospital do Câncer em Barretos, necessita com urgência de 
um medicamento que custa 28 mil reais, que deveria ser oferecido pelo 
governo do estado, mas sua solicitação não foi atendida e a menina está à 
mercê da sorte, aguardando uma decisão judicial. Continuando, apelou aos 
seus Pares, em especial, aos aliados da governadora, para que intercedam 
junto ao governo, para que disponibilize o medicamento o mais rápido 
possível, pois a menina já deveria ter começado o tratamento. O Senhor 
Deputado George Melo iniciou reportando-se aos festejos da EXPOFERR, 
destacando que este evento já teve mais importância para o estado, mas, 
hoje, é só mais uma festa pirotécnica realizada pelo governo para lavar 
dinheiro. De acordo com o Senhor Deputado, este governo está se 
especializando em shows pirotécnicos, gastou em torno de 40 milhões de 
reais no arraial e na EXPOFERR e já contratou a Banda Araketo para os 
festejos de Rorainópolis. Continuando, disse ser favorável ao evento da 
EXPOFERR, desde que seja planejado e beneficie os produtores e 

Tribunal de Contas de Roraima – TCERR, encaminhando Relatório de 
Atividades – 2º Trimestre de 2017. RECEBIDO DOS DEPUTADOS: 
Projeto de Lei nº 122, de 03/10/17, do Deputado Soldado Sampaio, que 
dispõe sobre o padrão de qualidade e define a composição da cesta básica 
no âmbito do estado de Roraima; Projeto de Lei nº 123, de 10/10/17, de 
autoria da Deputada Aurelina Medeiros, que institui, no âmbito da Estrutura 
Organizacional do Poder Executivo, o Instituto de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Estado de Roraima – IATER e dá outras providências; 
Projeto de Decreto Legislativo nº 044, de 11/10/17, de autoria do Deputado 
Chico Mozart, que concede a Comenda Orgulho de Roraima a Alceste 
Madeira de Almeida e dá outras providências; Projeto de Decreto 
Legislativo nº 045, de 11/10/17, de autoria do Deputado Chico Mozart, que 
concede a Comenda Orgulho de Roraima a José Mozart Holanda Pinheiro 
e dá outras providências; Projeto de Decreto Legislativo nº 046, de 
11/10/17, do Deputado Chico Mozart, que concede a Comenda Orgulho de 
Roraima a Imery Sampaio da Silva e dá outras providências; Projeto de 
Decreto Legislativo nº 047, de 11/10/17, de autoria da Deputada Lenir 
Rodrigues, que concede a Comenda Orgulho de Roraima aos Professores 
que indica e dá outras providências; Projeto de Decreto Legislativo nº 048, 
de 17/10/17, de autoria da Mesa Diretora desta Casa Legislativa, que 
concede a Comenda Orgulho de Roraima às pessoas do município de 
Caracaraí que indica e dá outras providências; Proposta de Resolução 
Legislativa nº 014, de 16/10/17, de autoria da Mesa Diretora desta Casa 
Legislativa, que altera o disposto pela SEÇÃO XII, do CAPÍTULO II, do 
TÍTULO II, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima e dá outras providências; Proposta de Resolução Legislativa nº 
015, de 16/10/17, de autoria da Mesa Diretora desta Casa Legislativa, que 
regulamenta o artigo 45 da Constituição Estadual, dispõe sobre a 
organização da Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, sobre o Regimento Jurídico da carreira de Procurador da 
Assembleia Legislativa e dá outras providências; Indicação nº 439, de 
26/09/17, de autoria do Deputado Izaías Maia ao Governo do Estado, para 
construção de um prédio a fim de implantar o Hospital Estadual do 
município de Cantá - RR; Indicação nº 440, de 27/09/17, do Deputado Brito 
Bezerra ao Governo do Estado, para construção de pontes, bueiros e 
recuperação de 10 KM na Vicinal 15A, iniciando no KM26, BR-462, 
próximo ao Projeto Pau Rainha; Indicação nº 441, de 27/09/17, de autoria 
do Deputado Masamy Eda ao Governo do Estado, para recuperação da BR-
212, com ênfase na altura das vicinais 24 e 25, de acesso ao município de 
São Luiz do Anauá - RR; Indicação nº 442, de 21/09/17, de autoria da 
Deputada Aurelina Medeiros ao Governo do Estado, para recuperação da 
Vicinal 14, na BR-432, município de Cantá - RR; Indicação nº 443, de 
21/09/17, de autoria da Deputada Aurelina Medeiros ao Governo do Estado, 
para recuperação da Vicinal Angelim/Gleba Barauana, município de Cantá 
- RR; Indicação nº 444, de 21/09/17, de autoria da Deputada Aurelina 
Medeiros ao Governo do Estado, para construção de 4 pontes na Vicinal 
Angelim/Gleba Barauana, no município de Cantá - RR; Indicação nº 445, 
de 21/09/17, de autoria da Deputada Aurelina Medeiros ao Governo do 
Estado, para reforma da Escola Francisco Julião da Silva, Vila Tamandaré, 
município de Mucajaí - RR; Indicação nº 446, de 28/09/17, de autoria da 
Deputada Aurelina Medeiros ao Governo do Estado, para recuperação das 
pontes e da Vicinal 13, PA Samaúma, município de Mucajaí - RR; Indicação 
nº 447, de 28/09/17, de autoria do Deputado Masamy Eda ao Governo do 
Estado, para recuperação da RR-203 de acesso ao município do Amajari - 
RR; Indicação nº 448, de 02/10/17, de autoria do Deputado Zé Galeto ao 
Governo do Estado, para recuperação da Vicinal 15, localizada na Vila de 
Entre Rios, município de Caroebe - RR; Indicação nº 449, de 02/10/17, do 
Deputado Zé Galeto ao Governo do Estado, para manutenção da Vicinal 18, 
localizada na Vila de Entre Rios, município de Caroebe - RR; Indicação nº 
450, de 02/10/17, de autoria do Deputado Soldado Sampaio ao Governo do 
Estado, para que envie a esta Casa Legislativa Projeto de Lei instituindo a 
Escola de Administração Penitenciária do Estado de Roraima; Indicação nº 
451, de 03/10/17, de autoria do Deputado Valdenir Ferreira ao Governo do 
Estado, para recuperação da estrada vicinal do Tio Preto, localizada no km 
34 da RR-205, no loteamento Recreio Califórnia I, na gleba Cauamé do 
município de Boa Vista; Indicação nº 452, de 03/10/17, de autoria do 
Deputado Zé Galeto ao Governo do Estado, para disponibilização de 
transporte escolar, em caráter de urgência, ao Centro de Atendimento às 
Pessoas com Surdez (CAS), localizado na antiga Escola Princesa Isabel; 
Indicação nº 453, de 03/10/17, de autoria do Deputado Izaías Maia ao 
Governo do Estado, para recuperação do KM 58, Assentamento do Caju, 
localizado no município de Bonfim - RR; Indicação nº 454, de 03/10/17, de 
autoria do Deputado Izaías Maia ao Governo do Estado, para recuperação 
da Vicinal 1, Vila Serra Dourada, localizada no município de Caracaraí - 
RR; Indicação nº 455, de 03/10/17, de autoria do Deputado Izaías Maia ao 
Governo do Estado, para recuperação da Vicinal 3, localizada no município 
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Através de questão de ordem, o Senhor deputado Jorge Everton apresentou 
requerimento verbal solicitando que fossem votados em bloco os destaques 
aos artigos 13 (onde se encontra o inciso XXI e suas alíneas), 53, 55, 56 
(parágrafo 12 do artigo 71-A da Lei Complementar 194/12), 58 (destaque 
no inciso XIII) ambos do Projeto de Lei Complementar nº 008/17, conforme 
Mensagem Governamental de Veto nº 063/17.Colocado em discussão e 
votação simbólica, o requerimento foi aprovado. Dando continuidade, o 
Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à 
leitura dos destaques aos artigos 13 (onde se encontra o inciso XXI e suas 
alíneas), 53, 55, 56 (parágrafo 12 do artigo 71-A da Lei Complementar 
194/12), 58 (destaque no inciso XIII) do Projeto de Lei Complementar nº 
008/17, conforme Mensagem Governamental de Veto nº 063/17. Colocado 
em discussão e votação nominal, os vetos objeto dos destaques foram 
rejeitados por 01 voto sim, 19 votos não e nenhuma abstenção. Prosseguindo, 
o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à 
leitura da Mensagem Governamental nº 063/17, de Veto Parcial ao Projeto 
de Lei Complementar nº 008/17. Colocada em discussão e votação nominal, 
o veto foi mantido por 18 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma 
abstenção. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Senhor Deputado Joaquim 
Ruiz agradeceu a Senhora Governadora por atender os pleitos do Centro de 
Apoio aos Municípios. Após, parabenizou o Presidente desta Casa pela 
brilhante ação realizada nos interiores do estado. O Senhor Deputado 
Naldo da Loteria parabenizou os municípios de Cantá, Pacaraima, 
Rorainópolis, Amajari e Uiramutã pela passagem dos seus aniversários. O 
Senhor Deputado George Melo usou o expediente para retificar sua fala no 
Grande Expediente quando disse que o cachê do cantor Michel Teló teria 
sido de 200 milhões quando, na verdade, foram 200 mil reais. O Senhor 
Deputado Evangelista Siqueira parabenizou os municípios Cantá, 
Amajari, Rorainópolis, Pacaraima e Uiramutã pela passagem de seus 
aniversários. Após, convidou os membros da Comissão de Defesa dos 
Direitos Humanos, Minorias e Legislação Participativa para reunião logo 
após a Sessão, para deliberar pautas pendentes na Comissão. E, não 
havendo mais nada a tratar, às doze horas e vinte e dois minutos, o Senhor 
Presidente encerrou a Sessão, e convocou outra para o dia 18, à hora 
regimental. Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Angela A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Mozart, 
Coronel Chagas, Evangelista Siqueira, Flamarion Portela, Gabriel 
Picanço, George Melo, Izaías Maia, Jalser Renier, Jânio Xingú, 
Joaquim Ruiz, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, 
Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Soldado Sampaio, 
Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA

ATA DA 2615ª SESSÃO, EM 28 DE JUNHO DE 2017.
53º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS

(Em exercício)
 Às nove horas do dia vinte e oito de junho de dois mil e 
dezessete, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
sexcentésima décima quinta Sessão Ordinária do quinquagésimo terceiro 
período Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro 
aberta a presente Sessão.
 Convido o Senhor Deputado Joaquim Ruiz para atuar como 
Segundo-Secretário Ad hoc.
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário que proceda à leitura da 
Ata da Sessão anterior. 
 O Senhor Segundo-Secretário Joaquim Ruiz – Lida a Ata.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados 
que queira discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica: os 
Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte:

 RECEBIDO DO TRIBUNAL DE CONTAS:
 Ofício Nº 135, de 23/06/17, do Conselheiro-Presidente do 

TCERR, encaminhando Relatório de Atividades – 1º Trimestre de 2017.
 Ofício nº 136, de 26/06/17, do Conselheiro-Presidente do 

TCERR, solicitando informações acerca da data de abertura da Sessão 

pecuaristas do estado. Em seguida, destacou que o governo tem um 
orçamento de quatro bilhões de reais, mas, por falta de gestão, não tem 
medicamentos no HGR, as estradas e vicinais do interior do estado estão 
em péssimas condições, além de faltar merenda e transporte escolar. 
Prosseguindo, manifestou sua indignação com a retirada do SIF do MAFIR, 
destacando que o governo não tem compromisso com os pequenos 
pecuaristas, que poderiam estar começando a exportar seus produtos, mas o 
governo, maliciosamente, retira o SIF do MAFIR para beneficiar apenas 
um pequeno grupo de pecuaristas. Finalizou destacando que nada funciona 
neste governo e a população está clamando por providências, pois além de 
ter muitos  desempregados, o comércio está vazio, e o governo, numa clara 
demonstração de falta de compromisso, investe no mercado de Manaus e 
não cumpre com seus deveres deixando o estado no abandono. ORDEM O 
DIA: O Senhor Presidente anunciou, para a pauta da Ordem do Dia, 
discussão e votação em turno único da Mensagem Governamental n° 052, 
de veto parcial ao Projeto de Lei nº 042/17, que “dá nova redação ao art. 2º, 
caput, e § 1º; revoga seus §§ 2º e 3º; e renumera seu § 4º da Lei nº 1.024, de 
12 de janeiro de 2016”; Mensagem Governamental nº 060/17, de veto 
parcial ao Projeto de Lei Complementar nº 010/17, que “altera e acrescenta 
dispositivos na Lei Complementar n° 052, de 28 de dezembro de 2001, e na 
Lei Complementar n° 219, de 09 de dezembro 2013, e dá outras 
providências”; Mensagem Governamental nº 063/17, de veto parcial ao 
Projeto de Lei Complementar nº 08/17, que “acrescenta e altera a redação 
da Lei Complementar nº 194, de 13 de fevereiro de 2012 (Estatuto dos 
Policiais e Bombeiros Militares do Estado de Roraima), altera a redação da 
Lei Complementar nº 224, de 28 de janeiro de 2014, e dá outras 
providências”; Requerimento nº 088/17, requerendo, após ouvir o plenário, 
a votação em destaque dos seguintes dispositivos normativos do Projeto de 
Lei Complementar nº 008/17, com vetos constantes da Mensagem 
Governamental de Veto nº 063/17 (no art. 13 do Projeto de Lei 
Complementar nº 008/17, onde se encontra o inciso XXI e suas alíneas), de 
autoria do Deputado Jorge Everton; e Requerimento nº 089/17, requerendo, 
após ouvir o plenário, a votação em destaque dos seguintes dispositivos 
normativos do Projeto de Lei Complementar nº 008/17, com vetos 
constantes da Mensagem Governamental de Veto nº 063/17 (no destaque ao 
Artigo 5º (destaque nos parágrafos 7, 12 e 15 do artigo 22 da Lei nº 194, de 
13 de fevereiro de 2012); ao artigo 13 (incisos XIII e XVIII do artigo 59 da 
Lei 194, de 13 de fevereiro de 2012); ao artigo 53, 55, 56 (parágrafo 12 do 
artigo 71-A da Lei Complementar 194/12), 58 (destaque no inciso XIII), 
ambos do Projeto de Lei Complementar nº 008/17, conforme Mensagem 
Governamental de Veto nº 063/17, de autoria dos Deputados Coronel 
Chagas e Soldado Sampaio. E, discussão e votação em primeiro turno do 
Projeto de Lei Complementar nº 016/17, que “acrescenta dispositivos à Lei 
Complementar nº 071, de 18 de dezembro de 2003, que institui a Lei 
Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado de Roraima, nos dispositivos 
que menciona, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; do 
Projeto de Resolução Legislativa nº 014/17, que altera o disposto na Seção 
XII do capítulo II, Título II, do regimento Interno da Assembleia Legislativa 
do Estado de Roraima e dá outras providências, de autoria da Mesa 
Diretora; e do Projeto de Resolução Legislativa nº 015/17, que regulamenta 
o artigo 45 da Constituição Estadual, dispõe sobre a organização da 
Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, sobre 
o Regime Jurídico da Carreira de Procurador da Assembleia Legislativa e 
dá outras providências, de autoria da Mesa Diretora. Em seguida, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário que procedesse à leitura 
da Mensagem Governamental nº 052/17, de Veto Parcial do Projeto de Lei 
nº 042/17. Colocado em discussão e votação nominal,o veto foi derrubado 
por 03 votos sim, 14 votos não e nenhuma abstenção. Prosseguindo, o 
Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário que procedesse 
à leitura da Mensagem Governamental nº 060/17, de Veto Parcial do Projeto 
de Lei Complementar nº 010/17. Colocado em discussão e votação nominal, 
o veto foi mantido por 12 votos favoráveis, 06 votos contrários e nenhuma 
abstenção. Dando continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Primeiro-Secretário proceder à leitura do Requerimento nº 088/17 que, 
colocado em discussão e votação simbólica, foi aprovado. Continuando, o 
Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à 
leitura do Requerimento nº 089/17 que, colocado em discussão e votação 
simbólica, foi aprovado. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao 
Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do destaque ao Artigo 5º do 
Projeto de Lei Complementar nº 008/17. Colocado em discussão e votação 
nominal, a matéria foi rejeitada por com 03 votos sim, 14 votos não e 
nenhuma abstenção. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Primeiro-Secretário proceder à leitura do destaque ao artigo 13 do Projeto 
de Lei Complementar nº 008/17, incisos XIII e XVIII do artigo 59 da Lei 
194, de 13 de fevereiro de 2012. Colocado em discussão e votação nominal, 
a matéria foi rejeitada por 02 votos sim, 17 votos não e nenhuma abstenção. 
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 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda procede à 
chamada.
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Senhor Presidente, demais 
Parlamentares e povo aqui presente, mais uma vez eu gostaria de chamar 
a atenção das autoridades deste Estado porque o povo só sofre e não pode 
decidir coisa nenhuma. O interior do estado está padecendo mais do que 
esta cidade com os apagões, com a falta de energia e com as mercadorias, 
que estão se estragando. O que tem de gente indo embora deste Estado, 
lamentavelmente, vão embora os roraimenses, que são os brasileiros, e 
ficam os venezuelanos. É um negócio sem futuro porque os venezuelanos 
estão passando fome e necessidades, sendo mortos no meio das ruas com 
carros lançando chamas e tocando fogo no povo que se rebela contra o 
presidente Nicolaus Maduro e a confusão está armada na Venezuela. O 
mundo todo de olho na Venezuela. Ontem um militar venezuelano, não 
aguentando tantas atrocidades e barbaridades praticadas pelo Presidente 
Nicolaus Maduro, roubou um helicóptero e lançou umas bombas onde 
estava o Presidente Maduro. E aí meteram bala no helicóptero, que caiu, 
e estão tentando prender o militar, que conseguiu fugir. Os próprios 
venezuelanos militares querem dar fim no Presidente Nicolaus Maduro. 
Um país que não tem alimentação, onde os presidiários morrem de fome 
na cadeia, onde as crianças passam necessidades e o desespero e a miséria 
toma conta.
 Então me perguntam: Por que você, que é Deputado Estadual 
de Roraima, está falando na Venezuela? Porque 78% da energia que nós 
recebemos aqui vem da Venezuela. E não tem perspectiva da energia do 
Linhão Nacional de Tucuruí vir de Manaus para Boa Vista, que é o único 
estado da federação brasileira onde não temos energia confiável. E o 
Linhão não pode passar porque os indígenas, a família Porfírio e as ONGs 
não deixam passar a energia. E eu lamento profundamente, porque uma 
presidência da República com um governo federal que não tem a autoridade 
sobre 1.700 índios. Que não tem autoridade sobre a família Porfírio. O que 
está acontecendo? As ONGs estão mandando neste país mais do que as 
autoridades federais?
 Eu aviso a vocês que existem pessoas dentro da Venezuela 
passando informações diariamente que a qualquer momento a energia 
do Estado de Roraima vai ser cortada. É muita conversa fiada e ninguém 
fala: “olha a situação é essa, a situação está assim”. Todo mundo calado. 
Muita gente preocupada e as autoridades federais e estaduais se esquecem 
do Estado de Roraima, que já está sofrendo com os cortes de energia. 
Diariamente, falta energia. Começou com uma hora, com duas horas, hoje 
levam 9, 11, 15 dias. O Sul do Estado padece. Eu digo porque eu vejo. Eu 
faço todo sábado o programa no Sul do Estado e vejo que o desespero do 
povo é muito grande. E deste país, onde a miséria, a fome e o desespero 
tomam conta é de onde vem a energia para o nosso estado. E não tem 
perspectiva de vir o Linhão Nacional de Tucuruí porque a empresa que 
ia realizar a obra esperou três anos pediu o afastamento e quer agora 450 
milhões em indenização. Querem passar a obra para a ELETRONORTE 
e também para a PETROBRAS. E o pior de tudo, a ELETROBRAS e 
ELETRONORTE prestam o pior serviço aqui para o estado e ninguém 
está dando muita importância. E eu vou falar diariamente no rádio, na TV 
e na tribuna porque ninguém vê, ninguém dá uma palavra concreta, uma 
definição. E a escuridão está se aproximando. E o pior são as pessoas que 
sofrem nas valas, na lama, nas lixeiras, na podridão neste estado e neste 
município e não ter para onde correr. Muita gente aqui neste estado e neste 
município sem ter para onde correr. Se faltar energia, compra um gerador 
e fica com a sua casa iluminada, e são as pessoas humildes que estão 
sofrendo, mas esquecem que existe um grande Deus.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado George Melo – 
Deputado Izaías Maia, sua fala é muito oportuna nesta manhã de hoje. 
Quero dizer a Vossa Excelência que nós estamos vendo o que está 
acontecendo na Venezuela. Mas, infelizmente, algumas autoridades 
brasileiras ainda querem a volta desse governo que tanto apoia o Nicolaus 
Maduro, que é o governo do PT. Toda essa confusão que a Rede Globo 
está fazendo é para voltar o PT para o poder. Então, certamente, as ONGs 
vão ficar mais fortes e daqui a uns dias nós não vamos ter alimentos nas 
prateleiras dos supermercados e certamente, o povo brasileiro vai padecer 
ainda mais. Além da energia, ainda poderá se vir acontecer de o PT voltar 
para o poder a gente irá ter todos esses problemas que a Venezuela está 
tendo mais alguma coisa. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que, 
além disso, tem também essa questão catastrófica que eu tenho certeza que 
grande parte do Brasil não está se preocupando. A Venezuela é problema de 
Roraima e, certamente, eles não enxergam que nós estamos correndo risco 
de nos tornar uma Venezuela.
 O Senhor Deputado Izaías Maia continua – Para finalizar, o 
presidente Nicolaus Maduro juntamente com a sua equipe de trabalho já 
avisaram que não vão mais dar manutenção no linhão de transmissão que 

Legislativa, bem como, da data de apresentação da Prestação de Contas da 
Governadora do Estado de Roraima.

 RECEBIDO DOS DEPUTADOS:
 Projeto de Lei s/nº, de 26/06/17, do Deputado Brito Bezerra, que 

“Dispõe sobre a criação do Selo Amigo da Água no Estado de Roraima, e 
dá outras providências”.

 Projeto de Lei s/nº, de 27/06/17, do Deputado Coronel Chagas, 
que “Institui a Indenização de defesa técnica aos integrantes da Polícia 
Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil, Departamento do 
Sistema Penitenciário e do Departamento Estadual de Trânsito, e dá outras 
providências”.

 Substitutivo ao Projeto de Lei nº 049/17, de 27/06/2017, do 
Deputado Brito Bezerra, que “Dispõe sobre a atribuição de denominação 
de Roraimense aos nascidos no extinto Território do Rio Branco, e dá outras 
providências”.

 Projeto de Decreto Legislativo s/nº de 27/06/17, do Deputado 
Brito Bezerra, que “Concede a Comenda Ordem do Mérito Legislativo, na 
categoria Mérito Especial, ao Senhor Jefferson Fernandes do Nascimento, e 
dá outras providências”.

 Proposta de Moção de Aplausos s/nº, de 27/06/17, do Deputado 
Evangelista Siqueira, aos idealizadores, coordenadores e promotores do 
Arraial dos Maranhenses, com o tema “O Maranhão é Aqui!”.

 Indicação s/nº, de 27/06/17, do Deputado Naldo da Loteria, 
encaminhando ao Diretor-Presidente da Eletrobrás Distribuição Roraima, 
para a regularização do fornecimento de energia elétrica no Município de 
Cantá-RR.

 Indicação s/nº, de 27/06/17, do Deputado Naldo da Loteria, 
encaminhando ao Governo do Estado, para implantação de uma 
subdelegacia da Polícia Civil, na Vila Félix Pinto, Município de Cantá-RR.

 Indicação s/nº, de 27/06/17, do Deputado Soldado Sampaio, 
encaminhando ao Governo do Estado, para suplementação no orçamento da 
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA, 
especificamente na Unidade Orçamentária 18.101, Função Programática 
20.606.058.2209 (Implementação dos Serviços de Assistência Técnica e 
Extensão Rural), Natureza de Despesas 4.4.90.52 (aquisição de material 
permanente) e Fonte 100, no valor de R$ 200.000,00, para “aquisição de 
máquina perfuradora de poço artesiano, implementos e veículo automotor 
para o Município de Cantá”.

 Indicação s/nº, de 27/06/17, do Deputado Zé Galeto, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da ponte de 
madeira dobre o Rio Quitauaú, localizado no Projeto de Assentamento 
Taboca, no Município de Cantá-RR.

 Indicação s/nº, de 27/06/17, do Deputado Zé Galeto, 
encaminhando ao Governo do Estado, para revitalização de Parque 
Aquático, localizado na Rua Gervásio Barbosa do Monte - bairro Asa 
Branca.

 Indicação s/nº, de 26/06/17, do Deputado Izaías Maia, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação das Vicinais PA 1 e 
2 Ladeirão, localizadas na Vila Equador, Município de Rorainópolis-RR.

 Indicação s/nº, de 26/06/17, do Deputado Izaías Maia, 
encaminhando ao Governo do Estado, solicitando aquisição de aparelho de 
ressonância magnética para o Hospital Regional Sul Governador Ottomar 
de Sousa Pinto, no Município de Rorainópolis-RR.

 Indicação s/nº, de 27/06/17, do Deputado Izaías Maia, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da Vicinal 20, 
localizada em Entre Rios, Município de Caroebe-RR.

 Indicação s/nº, de 27/06/17, do Deputado Izaías Maia, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da ponte na Vicinal 
27, localizada no Município de São João da Baliza-RR.

 Requerimento s/nº, de 27/06/17, do Deputado Evangelista 
Siqueira, requerendo a realização de Audiência Pública às 15h do dia 09 
de agosto do corrente ano, no Plenário Noêmia Bastos, com a finalidade de 
tratar do Dia Internacional dos Povos Indígenas.

 DIVERSOS:
 Ofício nº 232, de 16/06/17, do Superintendente Federal de 

Agricultura no Estado de Roraima, em manifesto acerca do Projeto de Lei 
nº 130/2016, que tramita nesta Casa Legislativa, cujo objeto é atualizar o 
Código de Defesa Sanitária Animal.

 Ofício nº 191, de 26/06/17, do Sindicato dos Agentes 
Penitenciários do Estado de Roraima - SINDAPE, em agradecimento ao 
apoio à categoria na aprovação do Plano de Cargos, Salário e Remuneração 
– PCCR, no dia 20 de junho do corrente ano.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para o 
Grande Expediente.
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com o governo sobre a necessidade de fazer concurso público para Polícia 
Militar. Protocolei nesta Casa uma indicação junto à Governadora Suely 
Campos, pedindo dela urgência de um concurso para soldado da Polícia 
Militar, pois mesmo ela tendo feito a convocação na turma remanescente, 
nós temos quase 80 soldados formandos na academia que de agosto para 
setembro estarão prontos para servir a sociedade, uma vez que o deficit 
é muito grande, Deputados Jorge Everton e Brito, de policial militar, em 
especial com a ida dos colegas companheiros do ex-território que estão 
completando seus 30 anos de serviços, muito bem prestados à sociedade 
roraimense. Muitos deles poderiam ficar três, quatro, cinco anos, mas em 
virtude da possível reforma da previdência, esses policiais estão buscando 
de maneira antecipada, ou não querendo ficar, mais 4, 5 anos na corporação 
estão buscando sua reforma, já que têm direito, já completaram seus 30 
anos de efetivo policial militar na corporação. Isso tem deixado vagas, e 
fica uma baixa real do efetivo da corporação, acredito que nos próximos 4, 
5 anos, nós não teremos mais policiais do ex-território na polícia militar. 
Nesse sentido, é disposição do Comandante e sentimos que é disposição da 
governadora realização de concurso público para a saudosa polícia militar, 
e já fica a nossa dica aos secundaristas, universitários, haja vista que hoje, 
polícia militar é carreira atrativa, não só para secundarista, não só para os 
universitários e também para cidadão de outros estados que vêm fazer o 
concurso público em Roraima, no último concurso teve para mais de 15 
mil inscritos e com certeza esse concurso que será realizado esse ano ainda, 
teremos algo em torno de 25 mil inscritos para pleitear essas 200, 300 
vagas. Então, quem estiver me ouvindo nessa manhã, que tiver um filho, 
amigo, irmão, a dica é uma só, estude, de manhã, à tarde e à noite. É assim 
que todos nós que galgamos uma vaga no serviço público foi através de 
muita dedicação, é possível cada um de nós tirarmos 3, 4, 5 horas por dia se 
preparando para buscar uma dessas vagas, vale a pena fazer parte da polícia 
militar e do corpo de bombeiros.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jorge Everton – 
Obrigado, Deputado Sampaio, por me conceder o aparte. Gostaria de 
parabenizar Vossa Excelência. Eu acompanho seu trabalho desde a 
legislatura passada, mesmo sendo da oposição, Vossa Excelência sempre 
defendeu a realização de concurso público e a instituição da Polícia 
Militar e Corpo de Bombeiros. Lógico, Vossa Excelência é oposição, tinha 
o Coronel Chagas, como interlocutor, era ele que ajudava nesse diálogo 
com o governo, e eu como oposição me somo a Vossa Excelência. Eu já 
fiz reiteradas vezes indicação para que o Governo do Estado promova 
o concurso da Polícia Civil, Agente Penitenciário, Polícia Militar. Eu 
venho fazendo isso e o governo não tem escutado. Preocupado como 
vossa Excelência, agora no plano de cargos que nós aprovamos tanto dos 
Bombeiros como Polícia Militar e dos agentes penitenciários, eu coloquei 
uma emenda que diz que tem ter lançamento do edital em 180 dias após a 
lei entrar em vigor. Eu me somo a Vossa Excelência, e peço ao Deputado 
Brito, não é mandando recado, mas fazendo um apelo, porque tem muitos 
jovens no nosso Estado que estão estudando para concurso público nesse 
momento e que a gente sabe que a forma mais fácil de você vencer na 
vida é se dedicando diariamente, como Vossa Excelência falou , seja uma, 
duas horas, o tempo que for necessário. Mas me somo a Vossa Excelência 
para pedir que seja feito o quanto antes porque a sociedade precisa desse 
efetivo nas ruas, Vossa Excelência é conhecedor. Então, eu me  somo ao 
seu discurso e parabenizo a atitude e quero, sim, que esse concurso seja 
realizado o quanto antes para que os nossos alunos que estão estudando 
possam ingressar no mercado de trabalho. Obrigado pelo aparte.
 O senhor Deputado Soldado Sampaio continua. - Obrigado, 
Deputado Jorge. Com certeza a governadora está atenta, está conversando 
com Delegado-Geral, e vai abrir diálogo com o sindicato e com a associação 
dos delegados, com o chefe da Casa Civil. A delegada já encaminhou as 
demandas da Polícia Civil. Acredito que logo, logo será aberto o dialogo 
com os sindicatos, com as associações que representam a categoria e, com 
certeza, será atendido também, até porque a governadora entende que 
segurança pública é um sistema. Não adianta resolvermos as demandas 
dos Agentes Penitenciários, dos Bombeiros, da Polícia Militar e não 
fechar o círculo, no caso da Polícia Civil. Então, Deputado Jorge Everton, 
pode contar . Nós sabemos o compromisso desta Casa com a segurança 
pública. Nós sabemos do compromisso da bancada da segurança pública, 
independentemente de quem é situação ou oposição, aqui quando um não 
pode marcar uma, ele bate de escanteio e o outro cabeceia e faz o gol. É 
assim que nós trabalhamos na segurança pública. É assim que tem que se 
comportar as demais categorias de trabalhadores no parlamento brasileiro, 
inclusive na Câmara municipal de Boa Vista e aqui na Assembleia 
Legislativa.
 Então, é nesse sentido que nós queremos fazer chegar à 
governadora essa indicação e já deixar essa dica aos colegas, companheiros 
que queiram ingressar na carreira militar, a idade permitida não é 30 

vem da Venezuela para o Brasil e para Roraima porque a Venezuela não tem 
dinheiro. Não esqueçam que o Brasil assinou um documento, concordando 
com a saída da Venezuela do Mercosul. O Presidente Nicolaus Maduro 
não está gostando muito do Brasil e a decisão foi essa, que não vão mais 
dar manutenção. Para a pessoa mais humilde que possa estar me ouvindo 
ela irá entender que sem manutenção nos equipamentos eles não vão mais 
funcionar e com isso acaba a energia. Só para lembrar, porque foram 
liberados 13 bilhões de reais para implantação do sistema energético do 
Brasil e aumento da linha de transmissão. E o Estado de Roraima, com três 
senadores e oito Deputados Federais, foi o único estado que não recebeu 
um centavo desse dinheiro. Ou os parlamentares não sabiam desse dinheiro 
ou alguma coisa está acontecendo. Está dado o recado. Não vai ter mais 
manutenção na linha da transmissão que vem da Venezuela e, portanto, 
é só esperar a escuridão. Lamento profundamente pelas pessoas mais 
humildes que vivem nos lugares sujos, alagados, imundos, sem ninguém 
dar importância, e sem condições de comprar um gerador. Alguém tem 
que fazer alguma coisa. A palavra do momento é união. Lembrem vocês 
que, segundo informações, foi liberado um milhão de reais para o nosso 
governo ajudar os venezuelanos. Nós temos que ajudar os venezuelanos, 
mas primeiro temos que ajudar o povo do Estado de Roraima. Na Venezuela 
tem 32 milhões de habitantes e aqui 600 mil habitantes. Primeiro, se cuida 
da nossa casa para depois ajudar os de fora. Muito obrigado!
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, servidores desta Casa, pessoas que vieram 
prestigiar esta sessão, povo que nos assiste pela TV Assembleia, bom dia a 
todos.
 Senhor Presidente, tudo indica que hoje teremos a última 
sessão do primeiro semestre. Vamos votar a LDO. Já foi votado ontem na 
Comissão de Orçamento pactuado com todos os Deputados dos blocos e 
partidos para analisar todas as emendas.
 De antemão, quero parabenizar a Assembleia, Deputado George 
Melo, Deputado Mecias, Deputado Brito, ao nosso bloco, pelo grande 
entendimento da LDO, que foi acima de tudo direcionada para permitir 
de termos uma LOA ainda melhor voltado naquilo que o povo tanto 
clama que é a saúde e educação. LFO é complemento de 18% invés de 
12% do orçamento para a saúde, isso permite que o Governo do Estado 
possa melhorar mais e mais ainda os serviços prestados na saúde do nosso 
estado, e temos a expectativa da convocação de 300 servidores da saúde, 
que foi anunciada recentemente pela governadora. Teremos um segundo 
semestre da inauguração do hospital das clínicas, ou seja, isso é o marco 
para Roraima e além da ampliação do HGR e, com certeza, vai permitir que 
o gestor da parte da saúde tenha os recursos necessários para implementar 
de fato essa ampliação. Na saúde também não foi diferente, o governo 
vem reconhecendo o plano de cargos e salários dos professores, vem 
concedendo a progressão estabelecida em Lei, ainda tem pequenos ruídos 
entre o sindicato e educação, mas tá lá uma mesa de negociação para ajustar 
os últimos detalhes para reconhecer a progressão dos professores. Então, 
peguei esses três temas: saúde, educação e agora vou pegar outro que é a 
segurança.
 Quero aqui reconhecer a disposição do Governo do Estado 
e desta Casa, em avanço significativo na área da segurança. Tivemos 
aqui recentemente aprovado o plano de cargos e salários dos agentes 
penitenciário, onde numa discussão com o sindicato, com o executivo 
foi atendido quase na plenitude o pleito dos agentes, e anunciado pela 
Governadora prévia de realização de concurso público para agente 
penitenciário, além da reforma das penitenciárias do estado e da construção 
de uma nova penitenciária ainda este ano, como está sendo programado 
pela SEJUC, na Polícia Civil, Deputado Jorge Everton, teve a cobrança de 
Vossa Excelência e do Nilton do SINDIPOL também teremos novidades 
esse ano, estive recentemente com a delegada Idinélia, já colocou os pleitos 
na Casa Civil, estão tramitando as legislação pertinentes aos policiais 
civis, penitenciária, a progressão e outras demandas voltada à polícia 
civil. Precisamos avançar bastante em especial com o advento de crime 
organizado no Estado de Roraima. E na polícia militar e corpo de bombeiros, 
queremos aqui agradecer à Governadora Suely Campos e sua equipe, ao 
Comando da Polícia Militar, ao Coronel Prola, ao Comando do Corpo de 
Bombeiros, Coronel Doriedson, por atender as demandas da categoria 
através das entidades e ter encaminhado e articulado junto ao governo e que 
fosse enviado a esta Casa as legislações pertinentes aos policiais bombeiros 
e militares, no tocante da questão da previdência, no tocante na formulação 
do estatuto ampliação e distribuição do efetivo da polícia militar, corpo de 
bombeiros por avanço significativo que vai permitir que a polícia militar e 
o corpo de bombeiros tenha uma corporação valorizada, motivada e com as 
condições necessárias para desenvolver mais e mais ainda o seu trabalho de 
qualidade voltado para segurança pública do nosso estado. E nessa linha, 
já conversei com o Comandante da Polícia Militar, estamos conversando 
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senhora acha que essas pessoas estão brincando? Essas pessoas querem dar 
dignidade para suas famílias. Tenha respeito com essas pessoas, o dinheiro 
já foi roubado todo daquele parque Anuá, esse arraial todo mundo sabe 
que foi feito nesse patamar. Infelizmente, as pessoas corretas, honestas 
que se predispõem a trabalhar a madrugada a dentro não são respeitadas, 
ainda coloca a Polícia Militar para agredir essas pessoas. Não faça isso, 
senhora Selma! Cuide dessas pessoas, essas pessoas vieram para Roraima 
com vontade de dar dignidade para as suas famílias. Ninguém que trabalha 
de noite a dentro é vagabundo. Tenha respeito com essas pessoas, eu queria 
poder chegar um dia aqui e dizer aqui, esse governo está trabalhando de 
uma forma coerente, respeitosa com a população, eu queria poder dar esses 
testemunhos, mas infelizmente a gente tem que defender essas pessoas. Isso 
é brincadeira! Uma pessoa que é Roraimense, que mora aqui, que sabe o 
sofrimento de um pai de família, você colocar a polícia para maltratar essas 
pessoas para colocar fora do seu local de trabalho. Deixa, Selma Molinari. 
Deixa o vendedor de algodão-doce circular. Deixa o rapaz que vende o 
seu chiclete circular. Tenha respeito com as pessoas, não faça isso com 
quem quer trabalhar, hoje seria muito importante sim, o governo cuidar 
de quem quer trabalhar, mas parece que esse governo só cuida de quem 
não quer trabalhar, infelizmente é isso. E, agora eu queria também fazer 
outra denúncia, lá no Vila Jardim foram feitos aqueles apartamentos para 
pessoas de baixa renda, a CAER contratou empresa junto a CODESAIMA, 
CODESAIMA e CAER ninguém sabe quem é mais desonesto, ora se você 
tem um apartamento de baixa renda que, é para você pagar 50 reais, como 
é que você pagar uma água de 200. Eu pergunto aos senhores como é que 
uma pessoa de baixa renda vai pagar uma água de 200 reais? A CAER tem 
que entender que aquela ação da Caixa Econômica para aquelas pessoas 
que moram ali no Vila Jardim foi feita para as pessoas que tem uma renda 
muito aquém da governadora, muito aquém de alguns cargos que são pagos 
no governo para familiares da governadora, as pessoas ali não podem pagar 
mais de 50 reais de conta de água. Outro dia, tinha um Projeto aqui meu e 
do Deputado Jalser, para baixar para 30% a taxa de esgoto, a governadora 
foi no TJ e barrou o Projeto, porque ela insiste em cobrar 80% da taxa de 
esgoto, agora lá no Vila Jardim que é um conjunto feito sobre o molde de 
pessoas que ganham muito pouco, ganham o salário-mínimo, como é que 
você vai pagar 300 reais de água. A CAER ainda se dá o luxo de contratar 
uma empresa, colocar síndicos governistas, é um absurdo, a CODESAIMA 
que não tem nada, a única coisa que a CODESAIMA tem que fazer é, era 
dar os apartamentos, porque ela não construiu nada, quem construiu aquilo 
foi a Caixa Econômica, agora CODESAIMA acha que é dono daquilo, a 
CODESAIMA quer impor síndico lá, para fazer o voto do cabresto e isso 
a população do Vila Jardim não vai aceitar, eles são humildes, mas não 
são covardes e nem capachos desse governo, porque esse governo não está 
fazendo mas do que obrigação, aliás, ele está se excedendo das obrigações 
dele, de cobrar um valor absurdo da taxa de água, ali moram quase 5 mil 
pessoas, de 5 a 10 mil pessoas, como é que nós vamos senhoras e senhores 
dizer para aquelas pessoas trabalhem, esse governo vai ajudar, trabalhem 
que vai ter geração de governo em meu estado, ninguém acredita nisso, 
porque a única coisa que o governo tem lá é com a água, que é a CAER 
do estado e, mesmo assim não teve a dignidade, até porque lá são poços 
artesianos, a água já está ali, em dizer nós vamos ter um custo social, meu 
estado tem um custo social com essa gente, a taxa mais alta de água aqui 
vai ser de 50 reais. Eu quero ver o dia que a governadora e sua família vai 
ter respeito com o povo de Roraima, é  a Selma Molinari prejudicando os 
ambulantes, é a Governadora cobrando uma taxa  água exorbitante daqueles 
trabalhadores, sem falar nos hospitais que não tem nem medicamento, 
nem material cirúrgico, não tem merenda escolar, o que é feito com tanto 
dinheiro? Porque nem o custo social que deveria ser a água no conjunto 
Vila Jardim, a governadora não consegue fazer, então eu quero dizer 
aos senhores que, esse governo, ele não pode olhar só para a família da 
governadora, ele não pode ser só dos Silva, dos Campos e dos agregados e, 
só e dos laranjas. Esse governo tem que ser do povo de Roraima senhoras 
e senhores, então aqui fica a minha reflexão nessa manhã de hoje. Quero 
deixar o meu registro que, quando eu venho aqui falar essas coisas eu falo 
com tristeza, porque eu queria que o governo tivesse um outro olhar pelo 
povo de Roraima, um olhar de gerar emprego para quem precisa trabalhar, 
um olhar de acolher de quem tem menos, o único que eu vejo para esse 
governo infelizmente, é para a família da governadora.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Joaquim Ruiz - 
Deputado George, no próximo ano nós teremos eleições e o voto do 
povo, esse é que faz a mudança concreta de uma nova gestão. Eu vejo 
nesse momento que grande parte da nossa população está com saudade 
do Anchieta, é hora do G-16 começar a pensar no apoio do Anchieta para 
governo numa chapa junto com o Deputado Mecias para o senado, é uma 
boa opção para o Estado de Roraima.
 O Senhor Deputado George Melo continua – Deputado, aqui 

anos, são 35 anos, fica aqui a dica, nós alteramos de 30 para 35 anos no 
estatuto, então, abrange um leque muito grande de pessoas para realizar 
esse concurso.
 Então, fica aqui o nosso pedido à governadora e ao mesmo tempo 
os nossos agradecimentos pelo que eu tenho feito na área da segurança 
pública de valorização, de reconhecimento através das legislações, das 
promoções, das progressões que foram feitas e dos anúncios que nós temos 
para o futuro, entre eles, é essa realização de concurso público.
 Então, mais uma vez quem tiver interesse de fazer parte da 
corporação Polícia Militar, comece a estudar que logo, logo serão abertas 
as inscrições para o concurso público. Não adianta deixar para a estudar nos 
últimos 30 dias. Tem que estudar agora, 4, 5 horas por dia para você estar 
preparado para galgar uma das vagas. Era isso, Senhora e senhores, muito 
obrigado. Entramos em recesso hoje e espero que todos possam ter um bom 
recesso. Nós, como parlamentares, vamos aproveitar esse recesso e voltar 
as nossas bases, fazer visitas com as lideranças, nosso amigo Evandro do 
Caroebe e tantos outros, aproveitaremos para fazer essas visitas e ouvir a 
sociedade durante esse recesso. Era isso, obrigado e bom dia a todos.
 O Senhor Deputado Chico Mozart - Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, população que nos prestigia hoje nas 
galerias, no facebook, da TV ALE, bom dia.
 Senhor Presidente, ontem, eu e vários deputados fomos 
entrevistados na TV ALE para dar nossa opinião com relação ao primeiro 
semestre legislativo deste ano. Eu achei satisfatório. Tivemos muitos 
projetos aprovados, várias indicações atendidas, outras não, mas quando 
cheguei em casa, Deputado Joaquim Ruiz, eu fiz uma análise, uma reflexão 
em relação a mandato. Nós passamos mais da metade do nosso mandato, 
e muita coisa poderia ter sido feita e o que me questionou mais ainda foi 
a nossa situação das nossas promessas de campanha. Compromisso que 
fizemos durante a campanha e não foram honrados ainda, porque muitos 
deputados não tiveram suas emendas executadas. Em 2015, o Presidente 
Jalser liderou o entendimento do G14 até por entender o momento que o 
Estado passava. Todos os Deputados do G14 abriram das suas emendas, 
pelo momento em que o Estado passava. Fizemos esse gesto com a 
governadora, achando que as coisas iriam melhorar. Passou mais um ano 
e até agora as nossas emendas não foram cumpridas. A eleição terminou 
em 2014, Deputado Jalser, e o correto seria a gente trabalhar e cumprir 
os compromissos e promessas de campanha, esquecer quem foi situação, 
oposição. Os projeto, aqui nesta casa, muitos deles foram vetados e, com 
o apoio dos deputados, entenderam que projetos importantes deveriam ser 
sancionados. Derrubamos vários vetos. Tivermos projetos como o botão 
do pânico da Deputada Lenir Rodrigues, a carteira de habilitação cidadã, 
Deputado Jorge Everton, muitos deles foram promessas da governadora, 
Deputado Naldo. Então, eu vejo que ainda dá tempo, ano que vem está 
chegando, nossos eleitores vão nos questionar o que fizemos nesses 4 anos. 
Alguns políticos terão discursos e dizer que não puderam fazer porque eram 
oposição, não tiveram suas emendas executadas, porque eram de oposição, 
outros não. Fica aqui o meu registro. Obrigado.
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, senhoras 
e senhores, imprensa. Venho aqui hoje para tratar de dois assuntos. Primeiro 
a questão do nosso arraial que o governo do Estado está fazendo. Para a 
minha surpresa está sobrando falta de respeito com aquelas pessoas que 
trabalham, que não tiveram o privilégio de ter um emprego melhor e hoje 
com o grande número de desempregado no nosso Estado, e ainda vindo 
pessoas de outros países vindo morar em Roraima, não só da Venezuela, mas 
do Haiti, de outros lugares e essas pessoas dão um jeito de ser ambulantes, 
de ganhar a vida com dignidade. E houve o arraial municipal, o governo do 
Estado, na pessoa de uma secretária muito fina, educada, a senhora Selma 
Mulinari, vem prejudicando essas pessoas que querem trabalhar. Quem 
trabalhou até o último dia no arraial da prefeitura foi prejudicado, pois no 
dia seguinte que foi trabalhar no arraial do Parque Anauá, quando chegou 
lá, essa pessoa que pagou 400 reais por um box, foi colocada do outro lado, 
de propósito para passar o arraial todo sem vender um refrigerante. Vocês 
já viram vendedor de algodão-doce ficar parado para vender algodão-
doce? Só a Secretária Selma Mulinari acha que isso é possível, ou pior, 
colocou os ambulantes num local, onde não tem energia e ela simplesmente 
colocou aquelas pessoas ali para não vender. Como é que você vai pagar 
400 reais pela possibilidade de vender e, quando você recebe o seu ponto 
não tem condição de vender? Agora dizem as más-línguas que a farra está 
solta lá dentro, que a família não quer nem por laranja e a família mesmo 
que assume a autoria dos serviços. Todo mundo sabe que servidores do 
governo estavam trabalhando para que tivesse esse arraial e, para surpresa 
de todos, foi paga uma nota milionária para essa empresa que não colocou 
um pau dentro daquele Parque Anauá. O pior, senhoras e senhores, é a 
perseguição às pessoas que querem trabalhar, senhora Selma Mulinari, a 
senhora passou seis anos do governo do Anchieta sem trabalhar um dia, e a 
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tranquilidade aos servidores da CERR, em virtude de não ter segurança 
ao seu futuro, em especial quando nós tratamos daqueles servidores que 
têm direito a indenizações trabalhistas que estão contando com esses 
pagamentos e a Eletrobras em vez de pegar o patrimônio da CERR quer 
pegar esses recursos para outros pagamentos. Então, já que há consenso 
entre os líderes dos blocos, gostaria de saber se há 15 ou até dezesseis 
deputados em plenário para votarmos essa PEC.
 O Senhor Deputado Chico Mozart pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, gostaria de solicitar que fosse lido apenas o voto do 
Projeto de Lei nº 068/17 uma vez de ele já é de conhecimento de todos os 
deputados. E também, gostaria de solicitar a prorrogação da Sessão já que 
passa do meio dia.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Acatado o requerimento 
do Deputado Chico Mozart pela prorrogação da Sessão pelo tempo que se 
fizer necessário pelos termos regimentais.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho que vossa 
excelência fez como presidente da Comissão. E, como o deputado Chico 
Mozart falou, já é do conhecimento de todos o teor do Projeto de Lei nº 
068/17 também concordo que seja lido só o voto. Mas quero incorporar ao 
pedido do Deputado Soldado Sampaio o meu apelo quanto à possibilidade 
de colocarmos em votação, antes da votação da LDO, a PEC dos 
funcionários da CERR. Obrigado, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Com relação à questão 
de ordem levantada pelo Deputado Sampaio e pelo Deputado Joaquim, a 
PEC é uma matéria complexa que tem diversos pontos além da questão 
dos servidores, como por exemplo o patrimônio da CERR, tem um outro 
Projeto de Lei de minha autoria e do Deputado Jalser Renier que trata da 
anistia de dívidas dos Municípios e teve um entendimento lá atrás quando 
o Deputado Mecias pediu vistas do projeto para que a gente pudesse fazer 
uma matéria só que tratasse da questão da CERR. Então, se votarmos a PEC 
agora, o outro projeto ficará pendente. Então, pediria o entendimento dos 
senhores para que deixássemos isso para o retorno do recesso.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra pede  Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, desde ontem os blocos parlamentares, os deputados, 
sem bandeira política de oposição ou situação, se reuniram e votaram a 
LDO e hoje conseguimos avançar mais ainda. Peço a Vossa Excelência que 
possamos avançar coma  apreciação da LDO e aí depois, se tiver quórum, 
fazemos uma extraordinária se houver entendimento, se não houver, 
decreta-se o recesso legislativo.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Retiro o meu apelo, 
senhor presidente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Perfeito. Agradeço o 
entendimento e irei solicitar ao senhor Primeiro-Secretário que conclua a 
leitura do relatório do Projeto de Lei nº 068/17, que altera a LDO de 2017.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Lido o Projeto de 
Lei nº 068/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão o Projeto 
de Lei nº 068/17.
 Não havendo nenhum Deputado que deseje discutir a matéria, 
coloco-a em votação. A votação será nominal/eletrônica. Votando “sim”, os 
senhores deputados aprovarão o Projeto e, votando “não”, rejeitam-no.
 Solicito a abertura do painel eletrônico para a votação.
 Dou por aprovado em turno único, com 17 votos favoráveis, 
nenhum contra e nenhuma abstenção, o Projeto de Lei nº 068/17.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
relatório, parecer e voto do Projeto de Lei nº 050/16.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Lido o Projeto de 
Lei nº 050/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Em discussão, o Projeto 
de Lei nº 050/17.
 Não havendo nenhum Deputado que deseje discutir a matéria, 
coloco-a em votação com emendas.
 A votação será nominal/eletrônica. Votando “sim”, os senhores 
deputados aprovarão o Projeto e, votando “não”, rejeitam-no.
 Solicito a abertura do painel eletrônico para a votação.
 Dou por aprovado em turno único, com emendas, por 18 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção o Projeto de Lei nº 050 
/17.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura da 
Resolução nº 028/17, que cria a Comissão de Representação para o período 
de 1º a 31 de julho de 2017 composta pelos seguintes Parlamentares: Jalser 
Renier, Zé Galeto, Lenir Rodrigues, Gabriel Picanço, Joaquim Ruiz, 
Aurelina Medeiros, Coronel Chagas, Brito Bezerra, Mecias de Jesus, 
Soldado Sampaio, Marcelo Cabral e Naldo da Loteria.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Lida a Resolução 

é uma Casa política e sua ideia pode ser extremamente louvável. Eu 
entendo que o povo de Roraima já não aguenta mais essa falta de rumo, 
de gerenciamento, de gestão. O problema de Roraima não é dinheiro, 
o orçamento vai fechar em quase quatro bilhões, é um orçamento 
extremamente necessário para se ter remédios nos hospitais, material 
cirúrgico, cuidar da nossa maternidade, cuidar das nossas vicinais e Vossa 
Excelência está fazendo reflexões que eu acho que o povo de Roraima 
também faz isso, até porque Vossa Excelência anda muito, não só na cidade 
mas também no interior, quando eu chego no interior dizem: o Deputado 
Joaquim já passou aqui. Então, Vossa Excelência está ouvindo a população 
e sabe que essa discussão vai ser inevitável dentro de poucos dias. Gostaria 
de deixar claro para a população que a minha vontade era de chegar aqui 
e dizer: Parabéns, governadora! A senhora cuidou das nossas vicinais, 
tem material cirúrgico sobrando nos centros cirúrgicos do HGR, na 
maternidade, tem merenda escolar, transporte escolar, o povo está feliz, não 
tem nenhuma criança que vai para a escola e volta porque não tem merenda 
escolar. Era isso que eu queria dizer aqui, mas, infelizmente, venho trazer 
essa tristeza e precisa ser compartilhada com toda população de Roraima. 
O sofrimento do pessoal da Vila Jardim, do Parque Anauá e também as 
pessoas que procuram as secretarias, o HGR, a maternidade, que procuram 
usar a estrutura pública e que é de péssima qualidade.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo mais 
Oradores inscritos, passamos para a Ordem do Dia com a discussão e 
votação da Lei de Diretrizes Orçamentária. Suspendo a Sessão para que as 
Comissões em conjunto possam analisar e emitir parecer ao Projeto de Lei 
nº 068/17.
 Reaberta a Sessão.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei nº 068/17, que 
“revoga dispositivos da Lei nº 1095 de 11/08/16”, de autoria governamental.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz pede Questão de Ordem 
– Quero fazer um apelo ao líder do governo em nome de todos os 
parlamentares, independente de cor partidária, em relação à associação dos 
vendedores ambulantes, do preço exorbitante que está sendo cobrado no 
Parque Anauá para que o líder do governo interceda junto à governadora 
por ser mãe, sensível, para que reduza esse valor estipulado pela Secretaria 
de Cultura do Estado para que possamos ajudar os nossos vendedores 
ambulantes neste momento de crise, situação difícil que passa o país. 
Isso abre uma oportunidade de geração de emprego, de ganhar mais um 
dinheirinho na vida dessas pessoas que trabalham no dia a dia servindo a 
população nas ruas de Boa Vista. Faço esse apelo ao meu caro amigo líder 
do governo para que busque uma situação imediata para essa situação.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra pede Questão de Ordem – Eu 
já estou em contato com o palácio, inclusive com o nosso colega Deputado 
Oleno que é Chefe da Casa Civil e, tentando acessar a governadora por 
telefone também, desde ontem vejo as manifestações e, realmente esse valor 
é muito caro. Eu, Deputado Brito Bezerra, imagino que poderia ser gratuito, 
não era para ser cobrado valor nenhum, quando o poder público resolver 
fazer uma manifestação popular dentro de um órgão público, ele tem que 
ter condições para custear a manutenção e aquele microempreendedor que 
estiver utilizando daquele espaço que já é pago com a maior carga tributária 
do mundo que é nesse país. É o meu entendimento, não deveria cobrar nada, 
ali é uma oportunidade para esses pais de família ganharem o seu dinheiro e 
o Poder Público mostrar a manifestação popular do seu estado e sua cultura. 
É o meu entendimento e o meu pleito é no sentido de não só diminuir, mas 
tornar gratuito, sem cobrança alguma. O Deputado Gabriel falou comigo e 
me deu o exemplo, tem que se vender X caixas de refrigerantes só para tirar 
o valor dessa taxa. O Deputado George falou da questão do algodão-doce, 
o cara vai ter que vender o algodão-doce do mundo quase todo para apurar 
esse valor. Enfim, estou pleiteando com a governadora para que possamos 
resolver essa situação. Esse é um pleito meu com a governadora Suely 
Campos. Obrigado.
 O Senhor Gabriel Picanço pede Questão de Ordem – Senhor 
Presidente, estava fazendo uma continha bem rápida, presidente, e para a 
pessoa tirar 400 reais de um vendedor ambulante ele tem que vender no 
mínimo 1000 latinhas de cerveja, em uma festa que dure uma semana, ele 
terá que vender mais de cento e cinquenta latinhas por noite, o que é muito 
difícil vender nessa média uma noite pela outra. Também tenho o mesmo 
pensamento, deputado Brito, e vou fazer um pedido pessoal à Governadora. 
Vou me juntar ao deputado Joaquim e ao Deputado Brito para pedir ao 
palácio que reveja essa situação e amenize a situação dos vendedores 
ambulantes.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio pede  Questão de 
Ordem – Senhor Presidente, gostaria de solicitar à Mesa a possibilidade 
de verificação de quórum para colocarmos em pauta a PEC nº 011/17, a 
PEC da CERR, pela importância que tem esta PEC, em especial para dar 
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 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados 
que queira discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica: os 
Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO:
 Ofício nº 1334, de 23/08/17, do Secretário-Chefe Adjunto da 
Casa Civil, encaminhando cópia do SESAU/GAB/OFÍCIO nº 2473/17, 
com informações prestadas em relação às Indicações nº 172 e 190/17, de 
autoria do Deputado Masamy Eda.
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS:
 Projeto de Lei s/nº, de 01/08/17, de autoria da Deputada Aurelina 
Medeiros, que “dispõe sobre a Lei de incentivo à formação política e 
participação da juventude roraimense no processo legislativo estadual e nas 
políticas públicas estaduais, conforme assevera o artigo 14 da Carta Magna 
Brasileira vigente”.
 Projeto de Lei s/nº, de 01/08/17, de autoria da Deputada 
Aurelina Medeiros, que “dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de 
oferecer gratuitamente Equipamento de Proteção Individual – EPI - para 
agricultor familiar e/ou trabalhador rural que esteja constantemente exposto 
a produtos perigosos”.
 Projeto De Lei Complementar s/nº, de 22/08/17, de autoria do 
Deputado Brito Bezerra, que altera o artigo 4º, inciso II, da Lei 1.109, de 
outubro de 2016.
 Indicação s/nº, de 21/08/17, de autoria da Deputada Aurelina 
Medeiros, encaminhada ao Governo do Estado, para reforma e ampliação 
da Escola Barbosa de Alencar, localizada na Vila São José, Município de 
Cantá-RR.
 Indicação s/nº, de 21/08/17, de autoria da Deputada Aurelina 
Medeiros, encaminhada ao Governo do Estado, para construção de um 
posto policial e efetivação de policiais militares na Vila São José, Município 
de Cantá-RR.
 Indicação s/nº, de 21/08/17, de autoria da Deputada Aurelina 
Medeiros, encaminhada ao Governo do Estado, para recuperação da Vicinal 
05, Confiança 03, Município de Cantá-RR.
 Indicação s/nº, de 21/08/17, de autoria da Deputada Aurelina 
Medeiros, encaminhada ao Governo do Estado, para aquisição de bomba 
elétrica para o fornecimento de água na Escola José Aureliano, localizada 
na sede do Município de Cantá-RR.
 Indicação s/nº, de 21/08/17, de autoria da Deputada Aurelina 
Medeiros, encaminhada ao Governo do Estado, para implantação da rota de 
transporte escolar nas vicinais 17, 19 e 21, Município de Cantá-RR.
 Indicação s/nº, de 21/08/17, de autoria da Deputada Aurelina 
Medeiros, encaminhada ao Governo do Estado, para recuperação da Vicinal 
21 - Projeto Pau Rainha, na BR 432, Município de Cantá-RR.
 Indicação s/nº, de 21/08/17, de autoria da Deputada Aurelina 
Medeiros, encaminhada ao Governo do Estado, para construção do muro 
da Escola Barbosa de Alencar, localizada na Vila São José, Município de 
Cantá-RR.
 Indicação s/nº, de 21/08/17, de autoria da Deputada Aurelina 
Medeiros, encaminhada ao Governo do Estado, para reforma e ampliação 
da Escola Barbosa de Alencar, localizada na Vila São José, Município de 
Cantá-RR.
 Indicação s/nº, de 21/08/17, de autoria da Deputada Aurelina 
Medeiros, encaminhada ao Governo do Estado, para recuperação da 
caixa d’água da Escola Barbosa de Alencar, ou construção de uma nova, 
considerando o estado precário em que a mesma se encontra, localizada no 
KM 20, Vila São José, Município de Cantá-RR.
 Memorando nº 032, de 23/08/17, de autoria do Deputado 
Joaquim Ruiz, comunicando seu afastamento no período de 29 de agosto a 
11 de setembro do corrente ano.
 Memorando nº 068, de 23/08/17, de autoria do Deputado 
Evangelista Siqueira, justificando sua ausência na Sessão Plenária do dia 
22 de agosto do corrente ano.
 Memorando nº 067, de 24/08/17, de autoria da Deputada Angela 
Águida Portella, informando sua ausência na Sessão Plenária do dia 24 de 
agosto do corrente ano.
 Memorando nº 046, de 24/08/17, de autoria do Deputado 
Valdenir Ferreira, informando sua ausência na Sessão Plenária do dia 24 de 
agosto do corrente ano.
 Memorando nº 064, de 24/08/17, de autoria do Deputado 
Marcelo Cabral, informando sua ausência na Sessão Plenária do dia 24 de 

nº 028/17.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas -  Não havendo mais 
matéria para a Ordem do Dia desta Sessão, passamos para o Expediente de 
Explicações Pessoais.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Senhor Presidente, 
inicialmente quero agradecer aos colegas de trabalho, a minha assessoria, 
a assessoria da Casa Legislativa pelo esforço nesses seis meses de 
acompanhamento, nas nossas lutas e discussões, nossos embates, nossos 
debates, enfim, pela compreensão de todos por entender como funciona 
uma Casa Legislativa e, por vezes, com nossas expressões mais enérgicas, 
possamos aí ferir alguém. Quero, também, agradecer aos colegas Deputados 
por esses seis meses de convivência e também pelo entendimento que 
houve entre os parlamentares na votação da LDO.
 Desejo a todos que tenhamos um recesso parlamentar com 
muita harmonia, com muitas visitas às bases, que as demandas que possam 
vir sejam para que as pessoas do nosso estado possam ser atendidas. Fora 
disso, quero falar aos colegas deputados e para os colegas que estão aqui 
que a Governadora Suely, sensibilizada. Eu não sabia do valor cobrado, 
mandei mensagem e ela vai rever essa situação e a ideia primeira é que 
sejam os valores cobrados nos anos anteriores e aí diminui 400% de tudo 
isso, praticamente, mas gostaria que os amigos aguardassem um pouco aqui, 
pois nós vamos lá na Casa Civil para que o secretário-chefe e a governadora 
possa definir um valor e a forma como isso será ajustado na cobrança dessas 
taxas. Portanto, a governadora sabe a real necessidade que vocês têm de 
trabalhar e sustentar a sua família. Mais de 40 mil pessoas passaram no 
Parque Anauá, pois é um grande evento cultural do nosso Estado, portanto, 
o arraial continua e agora cobrando valores que não são abusivos, valores 
que vocês possam pagar para que obtenham lucro para o sustento de suas 
famílias. Abraço.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Obrigado, Senhor 
Presidente. Queria, também, agradecer a Vossa Excelência pela 
condução da Mesa durante esses seis meses, bem como aos funcionários, 
colaboradores desta Casa que nos deram assessoria e nos deram apoio para 
que pudéssemos fazer nosso trabalho, bem como aos colegas parlamentares 
por mais uma batalha vencida do nosso mandato.
 Que Deus abençoe ilumine a todos nós para que possamos voltar 
nesse segundo semestre com as coisas bem definidas para que possamos 
fazer o melhor ano legislativo da nossa carreira neste Estado. Obrigado.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Quero, também, dizer 
que este foi um semestre bastante produtivo, pois esta Casa deliberou, 
votou em plenário 125 proposições no primeiro semestre. Foram realizadas 
dez Audiências Públicas, seis sessões solenes, ou seja, em Comissão geral. 
Foram deliberados sete vetos governamentais, sendo mantidos dois e 
rejeitados cinco e, vetos parciais foram rejeitados sete e mantidos. Então, 
foi um semestre de muita produção onde foram deliberadas matérias de 
interesse da sociedade roraimense e a Mesa Diretora só tem a agradecer a 
todos os senhores parlamentares e servidores desta Casa pela produção e 
pelos resultados alcançados nesse semestre.
 Então, não havendo mais nada a tratar, nos termos regimentais 
e constitucionais, decretamos o recesso parlamentar de 1º a 31 de julho do 
corrente ano. E, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a Sessão 
e convoco outra para o dia 01 de agosto, à hora regimental.
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Angela A. POrtella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Mozart, 
Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Flamarion 
Portela, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías Maia, Jalser Renier, 
Joaquim Ruiz, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Masamy Eda, Mecias 
de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Soldado Sampaio, Valdenir 
Ferreira e Zé Galeto.

ATA DA 2627ª SESSÃO, EM 29 DE AGOSTO DE 2017.
54º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS

(Em exercício)
 Às nove horas do dia vinte e nove de agosto de dois mil e 
dezessete, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
sexcentésima vigésima sétima Sessão Ordinária do quinquagésimo quarto 
período Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro 
aberta a presente Sessão.
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário, que proceda à leitura da 
Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Marcelo Cabral – Lida a Ata.
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que você, que a sua capacidade de mudar, porque a sua vida depende de 
você. Desde que comecei meu trabalho na Assembleia Legislativa, já 
consegui outros mandatos e assim foi até hoje, e, nesse último mandato, que 
está em vigência, fui o deputado mais votado no estado de Roraima. Fui o 
mais votado. Consegui angariar forças e fazer com que as pessoas 
acreditassem no meu trabalho e no meu potencial. Estávamos em condições 
antagônicas, eu e o governo, nosso grupo e o governo, e aí um exército de 
16 Deputados Estaduais abraçaram nossa causa e elegeram a Mesa Diretora 
com Jalser Renier na Presidência. Esse exército de colegas da Mesa 
Diretora, meus companheiros não me abandonaram, não deixaram se 
render, e ganhamos a Presidência da Assembleia. E em ato contínuo, que 
entrou para a história desse Parlamento, fizemos a recondução da Mesa 
imediatamente, e vamos ficar aqui os quatro anos. Depois que eu estava 
aqui, fui surpreendido por um problema que nós vivemos dentro da Casa, 
um constrangimento, um contra-ataque político, uma ideologia 
desnecessária contra o Poder Legislativo, criando constrangimentos com 
famílias tradicionais de Roraima, denominado “Cartas Marcadas”. Após 
esse problema, no final de outubro, na metade do mês de outubro, quando 
saiu uma decisão do Supremo Tribunal Federal que dizia que toda pessoa 
deveria cumprir pena em prisão de segunda instância, mesmo sem o trânsito 
em julgado de ação penal, e era uma súmula vinculada aos tribunais, não 
era uma súmula e não era uma decisão meritória, e sim uma decisão 
vinculada à corte dos tribunais. Em ato contínuo, lá estava eu, em pé, e no 
dia seguinte caí de novo. Dessa vez, essa queda machucou minha alma, 
feriu minha família, feriu meus ideais, feriu os meus princípios. E eu fui, 
diante de muitas pessoas, criticado, fui destruído. Mas o primeiro ato que eu 
fiz foi reunir todos os servidores da Assembleia, e eu disse a eles: “que hoje 
seria mais um dia, que eu iria respeitar a justiça do meu país. Antes que eles 
venham ao meu encontro, eu vou ao encontro deles, e vou respeitar o que a 
justiça determinou. Muito embora, eu tenha a consciência e a certeza da 
minha inocência. Muito embora, eu continue acreditando na justiça dos 
homens, na justiça do meu país, porque nunca deixei de acreditar nela. 
Naquele momento, que vivi mais uma situação de constrangimento, lá, 
novamente, eu estava na beira do abismo. Lá, novamente, eu estava no 
fundo do poço. Mas foi nessa hora que encontrei amigos, que encontrei 
mãos que me visitaram, que estavam comigo em momentos de tristeza e a 
minha família sempre lá, minha mulher, minha mãe, sempre à minha espera 
com um sorriso no rosto, com alegria. Mas aquela alegria disfarçada, aquela 
alegria triste, aquela alegria que não era uma alegria que estávamos 
vivendo, mas uma alegria que espelhava o que estávamos sofrendo. Mas a 
gente se abraçava e não caia. A gente conversava, mas não conseguia 
encontrar o caminho do poço. A gente sempre achava que naquele momento 
algo poderia nos dar mais alegria, e foi assim, por quase cinco meses, que 
eu fiquei lá naquele Comando do Policiamento da Capital. E, para minha 
surpresa, um belo dia, no dia em que me apresentei, fui surpreendido, por 
que naquele momento, com a presença de nove policiais militares fardados 
à porta do Comando, sentados, e quando me apresentei, eles levantaram e 
fizeram continência em respeito à minha autoridade, a minha pessoa. 
Aquele homem que estava entrando ali enfraquecido, fui recebido com 
respeito por aqueles policiais. Eu não esqueço, como uma instituição faria 
um ato daquele para um homem que estava entrando numa situação de 
sofrimento, totalmente alheio a sua vontade? E foi ali que eu disse: Eu não 
vou cair. Eu não vou desistir. Eu não vou fazer com que as pessoas me 
destruam. Eu preciso fazer com que as pessoas entendam o meu direito, 
direito supremo que a opinião pública me deu.  E em uma das minhas 
saídas, quando tudo se acalmou e eu estava num processo de calma, eu abri 
mão de presidir as Sessões na Assembleia, em respeito à justiça do meu 
estado e do meu país. Porque nada impediria que eu continuasse presidindo 
a Mesa, mas pelo respeito que tenho a justiça, eu me recolhi. E aí, entre 
esses momentos, quando me afastei da Presidência desse Poder e assumi a 
condição de expectador da minha própria vida, eu saí do alvo e fiquei ali 
sentado observando tudo aquilo que estava ao meu redor. O quanto nós 
precisamos aprender, o quanto nós precisamos entender as dificuldades que 
vivemos e jamais se abater, e jamais sofrer, e jamais se render, e jamais 
acreditar que tudo está perdido, porque nada nessa vida está perdido. 
Quando você se queixa da vida, quando você fala das suas dores, quando 
você se sente desprotegido... imagine, naquele momento, em que você 
reclama porque não tem um emprego, está dando entrada no hospital uma 
pessoa que está desenganada pelos médicos e esperando a hora de morrer. 
Então, quando você pensar que sua vida é ruim, acredite que sempre tem 
alguém com uma vida pior. Quando pensares que teu momento é difícil, 
acredite que tem sempre pessoas vivendo momentos piores que os teus. Por 
isso, não poderia me render, porque o meu abalo era sentimental, era 
emocional, era no coração, era no peito, mas, não era no corpo, não era na 
minha saúde, era dentro do meu peito. E aí, aquela mulher que está ali, que 
eu tenho orgulho de dizer que é a mulher da minha vida, acompanhou 

agosto do corrente ano.
 Memorando nº 060, de 24/08/17, de autoria do Deputado Brito 
Bezerra, justificando sua ausência na Sessão Plenária do dia 24 de agosto 
do corrente ano.
 DIVERSOS:
 Ofício nº 393, de 24/08/17, da Secretaria de Estado de Articulação 
Municipal e Política Urbana – SEAMPU, convidando a participar da VI 
Conferência Estadual das Cidades de Roraima; Representação s/nº, de 
23/08/17, da Associação dos Moradores e Chacareiros da Vila Primavera 
do PA do Alto Arraia e Adjacências – ASSOMVIPA, ao Presidente da 
Comissão de Terras, Colonização e Zoneamento Territorial desta Augusta 
Casa, para reunião e assinatura de Termo de Ajuste de Conduta.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para o 
Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente temos um orador inscrito para o Grande Expediente: Deputado 
Jalser Renier.
 O Senhor Deputado Jalser Renier – Bom dia a todos. É uma 
satisfação imensa estar aqui depois de muito tempo, um ano e quatro meses 
sem presidir a Sessão, respeitando a justiça brasileira, não desafiando meus 
princípios, não enfrentando os problemas de maneira truculenta, mas sempre 
me posicionando ao encontro de todas aquelas pessoas que acreditaram, 
confiaram e confiam em mim. Hoje, este momento para mim é um momento 
diferente de todos os momentos em que já vivi durante os vinte e quatro anos 
de vida pública que já tive aqui em Roraima. A Assembleia Legislativa me 
acolheu quando eu tinha 22 anos de idade. Desde então, disputei todos os meus 
mandatos, de acordo com o povo, levando projetos para as pessoas, levando 
a oportunidade de fazer, de mudar, de enfrentar, porque quando se é novo 
acredita-se que tudo pode ser feito em um simples estalar de dedos e, às vezes, 
não é assim. E, aí, fui envelhecendo, fiz 30, 40 e agora, tenho 45 anos de idade 
e estou aqui. E, durante esse percurso da minha vida, tive muitos altos e baixos. 
Caí, estava lá no alto, subindo, onde as pessoas por diversas vezes gritavam 
meu nome, falavam, me davam projeções para que eu pudesse enfrentar 
o futuro. E, naquele momento, eu acreditava que aquilo tudo poderia ser de 
verdade, poderia ser real e era real. Mas chegou um determinado momento 
em que no mais alto pódio que o homem esteja, até mesmo para que ele possa 
aprender, revitalizar suas forças, reorganizar seus pensamentos, reestruturar sua 
vida, ele precisa cair. E lá estava eu no mais alto pódio que um homem público 
poderia estar. E, do dia para a noite, em um ato súbito, eu caí, de uma maneira 
vertiginosa, como um alpinista cai, sentindo que a força da gravidade estava 
me levando para baixo. E eu estava no meio do poço, no fundo do poço, sem 
absolutamente nada. Não conseguia ver nada, totalmente perdido, e as coisas 
foram acontecendo. Eu e minha mãe em uma clausura, sofrendo um drama 
que nós vivemos, só eu e ela. Poucas eram as mãos que eram estendidas para 
mim; poucos eram os amigos que me abraçavam; poucas eram as pessoas que 
entraram pela porta da minha casa; poucas eram as visitas que eu recebia. Era 
como se eu tivesse uma doença contagiosa, e essa doença pudesse ser adquirida 
por todas as pessoas que passassem por você. E lá estava eu, sentado, mas 
sempre acreditando que um dia as coisas poderiam mudar. E eu estava lá.
 Depois de 120 dias, junto com minha mãe, nós saímos, e aí eu 
fui buscar meu mandato que havia perdido, no Tribunal Regional Eleitoral. 
Porque, na época, os Tribunais Regionais poderiam cassar as pessoas em 
ato súbito, onde as pessoas eram afastadas do seu mandato. Eu perdi um 
mandato em um dia, e, no dia seguinte, comecei a viver meus dramas e 
meus momentos de clausura. Quando saí daquele momento, fui ao Tribunal 
Superior Eleitoral buscar a esperança que o povo havia me dado, que era o 
voto, porque naquela ocasião eu fui o terceiro deputado estadual mais 
votado do estado. E fui buscar tudo aquilo. E acreditem, quando eu achava 
que tudo estava perfeito para que eu voltasse, perdi de novo, perdi de quatro 
a três. Mas não perdi a esperança. Eu não conseguia me ver derrotado. Eu 
não conseguia sofrer. Eu não conseguia, sequer, derramar uma lágrima dos 
meus olhos, porque quando você chora, que não seja de felicidade ou de 
alegria... Você não pode chorar pelo seu sofrimento, porque o choro 
enfraquece a alma, o choro deixa você frágil. Então, você precisa, mais do 
nunca, acreditar que tudo aquilo que você está vivendo, vai acabar. Por pior 
que seja o drama ou os momentos por quais você passa, ele vai acabar. E eu 
me vi novamente perdido, fiquei em casa, na casa da minha mãe, durante 
dois anos e três meses, fiquei fora da Assembleia durante esse período. E 
disputei a eleição novamente e fui o quinto deputado estadual mais votado 
do estado. E lá estava eu de volta à Assembleia, de volta ao meu lugar, de 
volta onde o povo me colocou, e recomecei a minha vida, porque a vida do 
homem é um verdadeiro recomeço. Não fique triste quando você cair. Não 
fique envergonhado quando as pessoas te olharem. Não se deixe abater, não 
esmoreça, não caia, acredite no seu potencial, ninguém é mais importante 
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momentos que eu passei, porque tudo o que eu passei, para mim, foi um 
aprendizado. Mas a coisa mais importante da minha vida naquele momento 
foi quando o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do meu país, 
resolveu reunir um grupo de ministros e dizer: Não, esse rito que esse rapaz 
sofreu está errado. Anula-se e devolva-se novamente para começar tudo de 
novo. Tudo o que eu vivi, tudo o que eu passei não deu em nada. Mas para 
mim deu em tudo, porque eu aprendi a conhecer amigos, conhecer pessoas, 
conhecer companheiros que estavam diretamente sincronizados e ligados a 
mim e jamais me deixaram no chão, jamais me deixaram cair. Eu me 
lembro que um dia em uma reunião com um pastor, meio abatido, eu dizia 
aos pastores que não podia ir para a reunião. Eles então foram ao meu 
encontro e um deles me disse assim: Jalser, o cair é do homem, mas o 
levantar é de Deus. E eu caí. Mas levantei. E estou aqui acreditando no que 
nós possamos fazer, e que podemos fazer muito mais. A Assembleia 
Legislativa nunca teve tantos trabalhos como tem hoje. Pagamos as 
progressões dos servidores concursados. Aprovamos os PCCRs. Abrimos a 
Escola do Legislativo com o programa “Abrindo Caminhos”, que hoje 
abriga mais de 1.700 crianças ali no Cambará. Crianças que fazem balé, 
ginástica rítmica, jiu jitsu, futebol. São 340 alunos, que somados aos 
restantes dá quase 2 mil pessoas atendidas diretamente. Depois abrimos 
uma Escola do Legislativo, com aprovação desta Casa, lá no Município de 
Alto Alegre. Hoje nós temos 2 mil alunos estudando inglês, espanhol, 
preparação para concursos, que este Poder ofereceu. Depois abrimos uma 
sede no Município de Iracema, que atende mais de 700 pessoas estudando. 
Depois, inauguramos no Município do Bonfim, do Deputado Chagas, onde 
tem mais ou menos 500 pessoas estudando, se preparando para concursos, 
para o ENEM e todas as áreas. E vamos inaugurar em Baliza, em 
Rorainópolis, em Mucajaí e em outros centros aqui em Boa Vista, com sede 
no Pintolândia, que tem espaço para 2 mil alunos fazerem aulas de 
Informática, pois em cada núcleo desses tem aula de Informática e temos 
professores ensinando a falar inglês e espanhol. Isso é educação total. 13 
mil pessoas serão beneficiadas diretamente. Se você multiplicar por 5 você 
vai ter mais de 70 mil pessoas no estado que a Assembleia Legislativa 
sozinha está ajudando e formando. Que nós, este grupo de Deputados está 
ajudando. Isso é política social. Isso é política voltada à causa humana. Isso 
é política voltada àquelas pessoas que confiam e acreditam que o nosso 
trabalho pode ser melhor, porque na história desse Parlamento, nunca, com 
respeito a todos os ex-presidentes que passaram por aqui, mas, nunca, 
ninguém fez esse trabalho que nós estamos fazendo, de valorizar o servidor, 
de valorizar as pessoas, de fazer concursos. Este ano nós vamos fazer 
concurso para a Assembleia Legislativa e vamos fazer o melhor Natal que 
o estado de Roraima já viu. Este ano nós vamos aprovar projetos que 
melhorem a vida das pessoas. Quinta-feira o Poder Legislativo inteiro 
estará no município de Rorainópolis, levando oportunidades, conhecendo 
de perto os problemas das vicinais, das escolas, da saúde e da educação. 
Toda a Assembleia vai para lá. Nós vamos ouvir o povo. Nós vamos fazer 
aquilo que sempre eu quis fazer, pois durante esse período em que eu fiquei 
afastado, eu fiquei longe dos meus amigos. Eu fiquei longe dos municípios, 
dos bairros, das pessoas, porque eu gosto é de cheiro de gente. É isso que 
faz com que a minha energia fique boa, é o povo, são as pessoas. É isso que 
faz o homem se sentir forte, quando ele recebe um abraço apertado, como o 
que eu recebi agora de uma senhora, que me deu um papel e me deu um 
terço que ela fazia para sua filha. Isso ninguém paga. Esse é um gesto 
humano que qualquer homem público pode ter na sua vida ou no seu 
trabalho. Porque a justiça pode vir dos homens, mas a afinidade e a justiça 
do povo de Deus não falha. E aqueles que confiaram do fundo do coração 
em mim, acreditem, como existe Deus no céu, que estamos aqui mais vivos 
do que nunca, mais fortes do que nunca, mas com humildade no coração. 
Que Deus arranque do meu coração qualquer tipo de sentimento que não 
seja humildade. Que Deus afaste do meu corpo qualquer tipo de sentimento 
que não seja a união da minha família. Que Deus retire do meu peito 
qualquer mágoa que eu tenha do meu adversário. Que Deus arranque do 
meu coração qualquer rancor ou qualquer falha que um homem possa ter na 
direção do seu sucesso. O sucesso não é representado pelo poder. O sucesso 
é ver o teu povo satisfeito, feliz, como nós precisamos ver o nosso estado. 
Precisamos encarar essa questão da migração venezuelana no nosso estado. 
A Assembleia Legislativa, o Poder Executivo e outras instituições precisam 
se unir e não se afastar, porque, a cada dia, 500 pessoas entram em Roraima. 
Eu não tenho nada contra o gesto humanitário, porque é nosso dever e 
temos que fazê-lo, mas nós temos que proteger nossa pátria, o Brasil e os 
brasileiros que passam fome no território nacional. Há homens e há 
desafios. Há dores e há remédios. Há dificuldades, mas há alegrias. E não 
desista você. Não desista do teu sonho. Não chore quando cair. Engula teu 
choro e chore sozinho. No Ano Novo eu estava lá de novo passando com 
Deus e não tinha companhia melhor. Não tinha um exército de homens mais 
fortes que a companhia daquele homem. Eu não conseguia perceber, mas 

comigo, e viveu comigo todos os dramas que um homem pode viver, mas 
ela sempre impávida, ela sempre esperançosa, ela sempre com os braços 
abertos, às vezes, desabava quando eu saía, mas sempre sorria quando eu 
chegava. E isso não tem ninguém que pague. E isso não tem ninguém que 
acredite. Este meu momento, agora, é um momento único que eu divido 
com os meus colegas, com meus amigos e colegas de trabalho, com os 
meus deputados, com as pessoas que sempre estiveram ao meu lado, com 
todas as minhas pessoas e as minhas famílias de sangue e de amigos que 
estão ali, umas ao lado das outras. Eu me lembro que um desses dias, 
chegando em casa, às seis horas da manhã, minha mulher estava lá me 
esperando, para me dar um abraço e dizer que estava tudo bem, e que nós 
estávamos bem. E às oito horas, estava toda a minha família reunida, minha 
mãe, e ela dizendo: Amanhã você estará aqui de volta. Me lembro que no 
Natal, alguém perguntou se eu tinha passado o Natal sozinho, e por que eu 
tinha passado o Natal sozinho? E eu respondi a ela que eu não passei 
sozinho, que eu passei o Natal com Deus, eu e ele em uma sala. Eu recebi 
as visitas do meu amigo Jorge, do meu amigo Xingu, do meu amigo 
Masamy, do meu amigo Joinha, de tantos outros que recebi visitas. Visitas 
de pessoas que estavam sempre ao meu lado, no momento em que eu estava 
lá em cima e lá em baixo. Eu não posso deixar de agradecer a pessoa que 
mais me ajudou, não pelo poder que tem, mas pela solidariedade, que me 
apresentou no momento de dor em que eu compartilhava com a minha 
família, Romero Jucá e Dona Rose Jucá, dividiram comigo e com a minha 
família, o momento pior que eu vivi. Não é a figura do homem, do seu 
cargo, do seu mandato e do seu tamanho na República Federativa do meu 
país. Mas era um simples homem que estava ali ao meu lado, no momento 
da minha queda, no momento do meu tropeço e no momento da minha 
subida. Então, a você, Romero e Rose Jucá, obrigado por toda a força que 
vocês me deram, por todo o carinho que vocês dispensaram a mim e as 
caminhadas que minha mulher fazia sempre a Brasília, buscando sozinha, 
sem conhecer previamente o direito, porque eu estava numa clausura e não 
podia sair, mas ela ia, abria o seu coração, acreditava que tudo poderia ser 
resolvido, e ela, somente ela, confiava nisso. Porque existem momentos que 
até as folhas desistem de ficar nas árvores, elas caem. E teve um momento 
que eu próprio quase desisti, mas não desisti. Eu não podia desistir, eu tinha 
que resistir aquela dor, resistir aquele momento que passava pela minha 
vida. Existem pessoas que não posso deixar de agradecer, que foram me 
visitar na minha clausura, que é o caso da Prefeita Teresa Surita. No 
primeiro dia em que ela assumiu a prefeitura, ela saiu lá da posse e passou 
cinco horas, do primeiro dia de janeiro, comigo na clausura, ela e seu 
marido, conversando e falando comigo. Por isso, eu não posso deixar de 
agradecer a essas pessoas. Como também a muitas pessoas que estão aqui 
como o Ferreira, o Belchior e muitas outras que foram lá comigo nos 
momentos de dificuldades. Olhem, meus amigos, a vida para mim é um 
aprendizado. Eu hoje posso dizer a vocês que eu estou preparado para tudo 
nessa vida, porque eu já vivi o silêncio dos inocentes, já vivi a dor, já vivi a 
flor. Sei o que é glória, sei o que é fracasso, sei o que é sucesso, sei o que é 
drama, sei o que são amigos de verdade e os amigos das horas fáceis, sei o 
que são portas abertas e portas fechadas, sei o que é caminho e sei o que é 
floresta. E quero dizer a vocês, por dever de justiça devo dizer, um dia 
quando eu estava aqui pensando e coloquei na mão dos meus colegas 
Deputados, do meu bloco de Deputados, que me deu sustentação à mesa. 
Chamei todos eles e disse: Gente, eu quero que vocês façam uma reunião 
entre vocês, isso foi em dezembro, eu quero que vocês decidam o meu 
futuro, e a decisão que vocês tomarem em nome do Parlamento, essa 
decisão será respeitada. Estou aqui me colocando à disposição da análise 
de todos vocês. Porque como nós éramos o maior grupo político daqui, 
dentro da Assembleia, eu chamei esse grupo e disse: Se vocês, em votação 
secreta, eu quero que vocês votem. Eu não quero que vocês votem em 
sessão aberta, eu quero que votem em sessão secreta a minha permanência 
no Poder ou não, e se vocês decidirem por maioria que eu devo me afastar, 
que devo renunciar ao mandato da Presidência da Assembleia, assim será 
feito”. Eu disse isso aos meus pares e eles fizeram a reunião, e, todos, por 
unanimidade, decidiram que mesmo nas condições em que eu estava, 
mesmo no momento difícil que eu passava, ainda assim, “nós queremos 
você Presidente desta Casa”. Deputado Chagas foi um grande homem e um 
grande companheiro. Você era e poderia ser uma das pessoas que poderia 
conspirar contra a minha pessoa, mas você não o fez. Você esteve lá do meu 
lado, seguindo as minhas instruções, me dando opiniões, gerenciando e 
administrando esta Casa. Porque você tem a minha confiança e em nenhum 
momento me abandonou, em nenhum momento  conspirou para que eu 
viesse novamente cair ao chão, nem você e nem os meus colegas desta 
Casa. Mas a minha atenção foi a tua posição, você foi um grande homem. 
Você é um grande amigo que eu tenho nesta Casa. E quero dizer a cada um 
de vocês que hoje eu não tenho mágoas. Eu não tenho rancor, eu não tenho 
dores, eu não tenho nenhum tipo de sentimento negativo com relação aos 
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abandonar, por não jogarem a bandeira fora e por acreditar que Roraima não 
pode parar. Muito obrigado!
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Não havendo mais 
oradores inscritos para o Grande Expediente, passamos para a Ordem do 
Dia, com a discussão e votação, em turno único, das seguintes proposições: 
Projeto de Decreto Legislativo nº 040/17, que “concede a Comenda 
Orgulho de Roraima às pessoas do Município de Rorainópolis que indica e 
dá outras providências”, de autoria de vários Deputados; Projeto de Decreto 
Legislativo nº 008/17, que “concede a Comenda Orgulho de Roraima ao 
Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva e dá outras providências”, 
de autoria do Deputado Flamarion Portela; e Requerimento nº 072/17, que 
“requer realização de Audiência Pública, às 9 horas do dia 25 de setembro 
do corrente ano, para tratar do tema Setembro Amarelo, visando discutir 
ações que reduzam os índices de suicídio no estado de Roraima”, de autoria 
do Deputado Evangelista Siqueira.
 Suspensa a Sessão para que a Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação Final e a Comissão Especial pudessem analisar e emitir pareceres 
às matérias constantes na Ordem do Dia.
 Após o tempo necessário.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Dou por reaberta a 
presente Sessão.
 Convido a todos os Deputados que tomem assento ao Plenário, 
pois temos matérias importantes, dentre elas o Projeto de Decreto que será 
votado em homenagem aos moradores do Município de Rorainópolis, onde 
a Assembleia estará presente no próximo dia 31, nesta quinta-feira.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 040/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 040/17.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 040/17. Não havendo nenhum Deputado que 
deseja discutir a matéria, coloco-a em votação. A votação será simbólica, 
os Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 008/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 008/17.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 008/17. Não havendo nenhum Deputado que 
deseja discutir a matéria, coloco-a em votação. A votação será simbólica, 
os Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Requerimento nº 072/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
Requerimento nº 072/17.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão o 
Requerimento nº 072/17. Não havendo nenhum Deputado que deseja 
discutir a matéria, coloco-a em votação. A votação será simbólica, os 
Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.
 Não havendo mais matérias para a Ordem do dia desta Sessão, 
passamos para o Expediente de Explicações Pessoais.
 Não havendo nenhum Deputado que deseje fazer uso deste 
Expediente, e não havendo mais nada a tratar, às 11h48min, dou por 
encerrada a presente Sessão e convoco outra para o dia 30, à hora regimental.
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Angela Águida Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Mozart, 
Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Flamarion Portela, 
Gabriel Picanço, George Melo, Izaías Maia, Jalser Renier, Jânio Xingú, 
Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy Eda, Naldo da 
Loteria, Odilon Filho, Soldado Sampaio e Zé Galeto.

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - RESOLUÇÕES

ERRATA DA RESOLUÇÃO Nº 0346/2017
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, 
no uso de suas atribuições regimentais.

Retificar a Resolução nº 346/2017 publicada no diário da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, edição nº 2614 no dia 29 de 
setembro de 2017. 
Onde lê-se: saindo no dia 29.09.2017, e retornando no dia 02.10.2017
Leia-se: saindo no dia 29.09.2017, e retornando no dia 15.10.2017

Palácio Antônio Martins, 18 de outubro de 2017.
ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO

Superintendente Geral

sei que a fé faz com que você determine o destino do homem. E ali estava a 
minha crença, a minha fé, a minha vontade, a minha perseverança. E por 
isso a razão de eu vir para cá, às vezes abatido, mas não derrotado. Às vezes 
triste, mas não infeliz. Às vezes, numa situação de desconforto, mas nunca 
abandonei a esperança de mudar; nunca abandonei a esperança de acreditar. 
E eu quero compartilhar com vocês este momento único da minha vida, e 
dizer a vocês “bem-vindo” novamente. Acredite novamente no teu sucesso, 
no teu futuro, nos teus sonhos e confie que nada é melhor do que a vontade 
de fazer. Nada é mais forte do que a vontade de querer. Nada é mais sólido 
do que você estar sempre em primeiro lugar; e perdoe os teus inimigos, mas 
não esqueça o nome deles. O homem precisa saber disso.
 Agradeço a todas as pessoas que estão aqui. Meu amigo Sérgio 
Pillon; minha amiga Lourdes Pinheiro; meu amigo Nertan Reis, ex-prefeito 
do Alto Alegre, Brás, ex-prefeito do Uiramutã, João Tropeiro; Josemar do 
Carmo, ex-prefeito do Município do Cantá, que fez uma declaração de 
valores na minha direção. Almir Queiroz, ex-prefeito do município de Boa 
Vista; Marcelo Benvindo, ex-vereador do município de Pacaraima; Paulo 
Tiririca, que tem sido um leão, abrindo fronteiras e me levando ao encontro 
das pessoas; Elias, vice-prefeito de São Luiz do Anauá; Júlio César, o Julinho, 
presidente da Câmara de Vereadores do município de Caracaraí, que sempre 
foi meu amigo e me disse: homem, me leve para o Solidariedade, que eu 
estou esperando logo entrar. Kico, Presidente da Câmara do Município de 
Iracema, meu grande amigo, que sempre esteve ao meu lado. Dão, vereador 
do município de Caracaraí, trazido por Vaninha, pelos meus amigos ali 
daquele município, que fazem parte da minha história. Emanuel, Presidente 
da Câmara de Pacaraima. Eu estou contigo, meu irmão. E vou até o fim, 
judicialmente, porque você foi eleito para ser Presidente da Câmara e não 
será meia dúzia de pessoas que vão lhe tirar de lá. Jefferson, Dila, Rodvan, 
Teto, Vereadores do Município de Pacaraima; Jocilelson, Presidente da 
Câmara do Município de São Luiz do Anauá; Vereador Veloso do Município 
de São Luiz do Anauá, Paulo Peixoto; Paulo Hiama, Sônia Barcelar, Ramiro 
Teixeira, João, Carla, ex-prefeito do Município de Alto Alegre e demais 
autoridades, especialmente as que são maiores do que a nossa própria 
autoridade, que são vocês, detentores da sabedoria popular, maestros desta 
festa, desta alegria - o povo. Quero fazer um agradecimento especial a dois 
grandes amigos que tive aqui nesta Casa, Doutor Andreive, meu irmão, e 
Doutor Júnior, meu segundo irmão, ou vice-versa. Esses dois amigos 
acreditaram em mim, acreditaram que restava no fundo do poço um ponto de 
esperança e nunca, em nenhum momento. Cida e Suzana, esses dois homens 
nunca desanimaram ou se afastaram da nossa política de crescer e de fazer 
o melhor. A esses dois homens eu devo pelas suas persistências, pelas suas 
paciências e pelas suas humildades. Acredito que esses são os três pontos que 
um homem precisa ter para vencer na vida. A você, Doutor Andreive, que faz 
aniversário no próximo dia 02, junto com o Júnior, quero dizer que vocês são 
os meus amigos que a vida me deu e que a sorte colocou em meu caminho. 
Ao meu tio, à minha cunhada, ao vice-prefeito do Município de São Luiz, 
que está ali, e a todos que sempre fizeram de mim o homem que sou, muito 
obrigado. À minha guarda, Coronel Felipe, Coronel Granjeiro - vai dizendo 
o nome, meu amor - Fonseca, Pinheiro, Cati, e o Paulo que agora é major. A 
esses homens que estavam na clausura junto comigo, muito obrigado. Quero 
agradecer a muitos outros, pois faltam nomes, Castro Maia, o Gregory. E 
um agradecimento especial a um amigo, irmão de sangue, esse caboclo aqui. 
Ele estava comigo no pior momento da minha vida, quando não havia nem 
esperança. Estava ele lá junto comigo, chorava, e eu dizia: meu irmão, calma, 
que vai passar. Quando acontecia alguma coisa, ele vibrava e nunca saiu 
de perto de mim, em nenhum momento da minha vida, Carlos Olímpio de 
Melo, meu irmão de família. Eu sei tudo o que tu passastes, meu irmão. Eu 
sei quantas chincalhadas tu pegou. Mas a gente está aqui e não responde 
para ninguém não, às vezes, o silêncio fala mais que as próprias palavras. Ao 
meu tio Carlinhos, que teve seu filho internado na UTI, meu primo, entrou 
lá desenganado pelos médicos, só tinha apenas 1% de chance de sobreviver, 
e esse 1% me persegue em todo o lugar que eu vou, e daí a frase: quando 
você tiver um por cento de chance, tenha noventa e nove por cento de fé. 
E hoje, ele restabeleceu a sua saúde. A minha saudade, minha dor e minha 
solidariedade aos familiares da nossa querida amiga France, que nos deixou 
subitamente. Ela sempre estava querendo achar o melhor ângulo da foto, 
vivia dizendo: “Deputado, essa aqui está bonita, essa está feia”. Todas as 
fotos que eu olhava eu achava que estavam feias, mas o problema não eram 
as fotos, era eu mesmo. Então, ela sempre estava lá do meu lado caminhando, 
seguindo, às vezes, olhava com os olhos meio trocados, às vezes, ficava 
preocupada com a minha imagem e hoje ela está em um bom lugar, Deus 
tirou sua vida e a levou para um bom lugar, porque ela era uma mulher do 
bem. Dona Neuza, a senhora - não vou lhe chamar de mãe porque temos a 
mesma idade, mas a senhora está relacionada ao mesmo sangue que corre nas 
veias da minha mãe - eu quero dizer à senhora “muito obrigado por acreditar 
em mim, muito obrigado por confiar em mim”. Muito obrigado por não me 
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(SRP) nº 008/2017, oriunda do Processo nº 235/2016 – Secretaria 
de Administração e Gestão de Pessoas - SMAG/PMBV, atender as 
necessidades administrativas da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima.
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA
CNPJ: 34.808.220/0001-68
CONTRATADA: SR COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
CNPJ: 21.776.066/0001-48
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.001.0001.031.2011; 3390.30; 101
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores
DATA DA ASSINATURA: 11/10/2017
VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2017
VALOR TOTAL: R$ 182.987,12 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e 
oitenta e sete reais e doze centavos)
PELA CONTRATANTE: ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS 
FILHO                                             
PELA CONTRATADA: ROGÉRIO PADILHA KEMPFER

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-ALE-RR
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 031/2017

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 0867/2017
TIPO: Menor Preço
NATUREZA: Pregão Presencial (SRP) nº 031/2017
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, 
referente ao evento anual “Natal em Família da ALE/RR-2017”
A Assembleia Legislativa do Estado Roraima através da Comissão 
Permanente de Licitação torna público aos interessados em participar do 
Pregão supracitado, que a Abertura do Certame Licitatório, dar-se-á:
DATA: Em 01 de novembro de 2017 
HORA: 08h: 15min. 
LOCAL: Auditório da ESCOLEGIS, localizada na Rua Agnelo Bitencourt, 
nº242, Bairro: Centro, CEP. 69301-430, Boa Vista-RR.
Telefone nº: (95) 4009-4832 ou 98402-1918.
E-mail: cpl.al.rr.leg@gmail.com
Obs.: O Edital e outras informações estão à disposição dos interessados em 
horário das 08h00min às 13h30min, na sala da CPL no endereço, telefone 
ou e-mail acima citado.

Boa Vista-RR, 19 de outubro de 2017
Lincoln Johnson Batista de Mendonça

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
CPL/ALE-RR

RESOLUÇÃO Nº 0374/2017 
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1º Autorizar o afastamento do Excelentíssimo Senhor 
Deputado MASAMY EDA, para viajar com destino a Manaus/AM, saindo 
no dia 04.11.2017 com retorno no dia 06.11.2017, para tratar de assuntos 
parlamentares, a convite do Presidente do Instituto de Desenvolvimento 
Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, a serviço 
desta Casa Legislativa.  

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 18 de outubro de 2017.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

  
RESOLUÇÃO Nº 0375/2017

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

RESOLVE
Art.1º Autorizar o afastamento dos servidores abaixo 

relacionados, para viajarem ao município de Caracaraí/RR, saindo no 
dia 19.10.2017, com retorno no mesmo dia, para realizarem atividades 
relacionadas ao Programa “Assembleia ao seu Alcance”, a serviço desta 
Casa Legislativa.

NOME
Camila Sales Lima
Illuanna Haminnah Ferreira Chaves
Luzia Nogueira de Macena Pinto

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio Antônio Martins, 18 de outubro de 2017.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

RESOLUÇÃO Nº 0376/2017
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1º Autorizar o afastamento dos servidores abaixo 
relacionados, para viajarem ao município de Caracaraí/RR, saindo no 
dia 19.10.2017, com retorno no mesmo dia, para trabalhar no evento 
“Assembleia ao seu Alcance”, sem ônus de diárias, a serviço desta Casa 
Legislativa.

NOME

Ana Rita Alves Barreto

Aldenice Josefa de Melo Albuquerque

Gizela Pinheiro Barros

Iandara Regina Carneiro Sampaio

João de Carvalho

Josiran Silva Cruz

Jucilene Aparecida Gomes dos Santos 

Katyanne Bermeo Mutran

Larissa Araldi

Márcia Brito Wanderley

Mirele Salvadori

Patrícia Melo da Silva

Sarah Leane Campos Reis
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio Antônio Martins, 18 de outubro de 2017.
ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO

Superintendente Geral

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 062/2017
PROCESSO Nº. : 474/2017 
MODALIDADE: ADESÃO tipo Carona (SRP)
OBJETO: Aquisição de materiais de expediente, através de Adesão tipo 
Carona a Ata de Registro de Preços resultante do Pegão Presencial 
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O programa Abrindo Caminhos 

da Assembleia Legislativa de Roraima 

está com inscrições abertas para os cursos de:

Teatro, Balé, Música, Informática e Jiu-jitsu

Para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos 

As inscrições podem ser feitas na sede 

do Abrindo Caminhos, no bairro Cambará, 

av. São Sebastião, nº 883. 

Mais informações:  

(95) 98402-5014

/ale.roraima

/assembleiarr


