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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÕES

INDICAÇÃO Nº 478/2017
O Deputado que subscreve a presente indicação, com amparo 

no art. 202 do Regimento Interno deste Poder requer seu encaminhamento 
a Excelentíssima Senhora Suely Campos, Governadora do Estado de 
Roraima, tendo por objeto o que se segue:

FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E DADOS 
RELATIVOS AOS PREÇOS PRATICADOS PELA CAERR NOS 
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE 
ESGOTO SANITÁRIO DO RESIDENCIAL VILA JARDIM, NESTA 
CAPITAL DO ESTADO.

FUNDAMENTOS E JUSTIFICATIVA
O residencial Vila Jardim, localizado no bairro Cidade Satélite, 

nesta Capital, compreende 2.992 unidades residenciais destinadas e 
ocupadas por igual número de famílias de baixa renda, fato que, em tese, 
recomenda a adoção de preços de serviços públicos condizentes com essa 
diferenciada condição.

Contudo, os elevados preços praticados pela CAERR pelos 
serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto sugerem que a 
estatal situa num mesmo plano as populações de média, alta e baixa renda 
na prática de seus preços, o que evidentemente destoa das finalidades 
precípuas dos projetos de edificação de moradias populares voltados às 
populações de baixa renda.

O atendimento ao objeto da presente INDICAÇÃO possibilitará 
o desenvolvimento de estudos e análises comparativas relativas a preços 
e tarifas praticados pela CAERR, abrindo a perspectiva da edição de 
norma jurídica centrada na adoção de políticas diferenciadas de preços, se 
necessário, o que se espera do honroso colegiado do Parlamento Estadual, 
em face do relevante interesse público envolvido. 

Face aos argumentos ora oferecidos a apreciação dos demais 
pares desta Colenda Casa de Leis, requeiro a aprovação da presente 
INDICAÇÃO e a tomada dos procedimentos correlatos. 

Boa-Vista, RR 31 de Outubro de 2017.
ODILON FILHO
Deputado Estadual

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA

ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA SEXCENTÉSIMA 
QUADRAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUINQUAGÉSIMO 
QUARTO PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
Às nove horas do dia vinte e cinco de outubro de dois mil e dezessete, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima sexcentésima 
quadragésima Sessão Ordinária do quinquagésimo quarto Período Legislativo 
da sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. 
Havendo quórum regimental, o Senhor Presidente em exercício, Deputado 
Coronel Chagas, declarou aberta a Sessão e convidou a Senhora Deputada 
Lenir Rodrigues para atuar como Segunda-Secretária ad hoc, a quem solicitou 
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 78, de 24/10/17, requerendo a 
retirada de tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 016/17, relativo à 
Mensagem Governamental nº 69 de 30 de Agosto de 2017. Mensagem 
Governamental nº 79, de 24/10/17, encaminhando o Projeto de Lei 
Complementar nº 020/17, que “Altera a Lei nº 091 de 10 de novembro de 2005, 
e dá outras providências”. RECEBIDO DOS DEPUTADOS: Projeto de Lei nº 
124, de 24/10/17, de autoria da Deputada Angela A. Portella, encaminhando ao 
Governo do Estado, que “Institui o Dia Estadual da Prematuridade e dispõe 
sobre a realização anual de ações relacionadas ao enfrentamento do parto 
prematuro durante o mês de novembro”; Projeto de Lei nº 125, de 23/10/17, de 
autoria do Deputado Valdenir Ferreira, que “Altera a Lei nº 1.160, de 29/12/16, 
criando o cargo de Tradutor (Interprete de LIBRAS) no âmbito da Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima, e dá outras providências”; Indicação nº 465, 
de 17/10/17, de autoria do Deputado Izaías Maia, encaminhando ao Governo do 
Estado, para que promova ações no sentido de fomentar incentivos e benefícios 
para estimular a criação de fábricas de industrialização dos produtos derivados 
da banana; Indicação nº 466, de 17/10/17, de autoria do Deputado Izaías Maia, 
encaminhando ao Governo do Estado, para a criação de hospitais veterinários 
públicos ou privados com auxílio do poder público; Indicação nº 467, de 
20/10/17, de autoria do Deputado Masamy Eda, encaminhando ao Governo do 
Estado, para recuperação da BR-210 de acesso ao Município de São Luiz do 
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dia 09 de setembro do corrente ano, às 10h, momento em que esta Casa 
Legislativa estará homenageando os profissionais médicos pela passagem do dia 
do médico; do Requerimento nº 93/17, da Comissão Especial Externa, criada 
nos termos da Resolução nº 030/17, solicitando prorrogação de prazo por igual 
período para seu funcionamento; do Requerimento nº 91/17, de autoria do 
Senhor Deputado Izaías Maia, requerendo que seja criada uma Comissão 
Especial para avaliar o Patrimônio da CER e as condições de apurações das 
dívidas; da Proposta de Moção de Apelo nº 019/17, ao Poder Executivo 
Municipal de Boa Vista/RR, resultante de Audiência  Pública com o tema 
Setembro Amarelo: Prevenção à Vida e Combate ao Suicídio, realizada no dia 
25/09/2017 no plenário Valério Magalhães/ALE e dá outras providências, de 
autoria do Deputado Evangelista Siqueira. Em seguida o Senhor Presidente 
suspendeu a Sessão para que a Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte pudesse analisar e emitir parecer ao Projeto de Lei nº 009/17. Após 
o tempo necessário, o Senhor Presidente reabriu a sessão, solicitando ao Senhor 
Primeiro- Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Lei nº 09/17 e do Parecer 
da Comissão. Colocado em discussão e votação nominal, a matéria foi aprovada 
por 16 votos sim, nenhum voto não e nenhuma abstenção. Em seguida, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Primeiro- Secretário que fizesse a leitura do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 09/17 e do Parecer da Comissão. Colocado em 
discussão e votação nominal, a matéria foi aprovada por 16 votos sim, nenhum 
voto não e nenhuma abstenção. Continuando o Senhor Presidente solicitou ao 
Senhor Primeiro- Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 010/17 e do Parecer da Comissão. Colocada em discussão e 
votação nominal, a matéria foi aprovada por 16 votos sim, nenhum voto não e 
nenhuma abstenção. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Primeiro- Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 
027/17 e do Parecer da Comissão. Colocada em discussão e votação nominal, a 
matéria foi aprovada por 15 votos sim, nenhum voto não e nenhuma abstenção. 
Dando continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro- 
Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 030/17 e do 
Parecer da Comissão. Colocada em discussão e votação nominal, a matéria foi 
aprovada por 16 votos sim, nenhum voto não e nenhuma abstenção. Na 
sequência, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro- Secretário que 
fizesse a leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 036/17 e do Parecer da 
Comissão. Colocada em discussão e votação nominal, a matéria foi aprovada 
com emendas por 15 votos sim, nenhum voto não e nenhuma abstenção. Após, 
o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro- Secretário que fizesse a 
leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 037/17 e do Parecer da Comissão.  
Colocada em discussão e votação nominal, a matéria foi aprovada por 16 votos 
sim, nenhum voto não e nenhuma abstenção. Em seguida, o Senhor Presidente 
solicitou ao Senhor Primeiro- Secretário que fizesse a leitura do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 039/17 e do Parecer da Comissão. Colocada em discussão 
e votação nominal, a matéria foi aprovada por 16 votos sim, nenhum voto não e 
nenhuma abstenção. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Primeiro- Secretário que fizesse a leitura de Requerimento nº 99/17 e do Parecer 
da Comissão.  Colocada em discussão e votação simbólica, a matéria foi 
aprovada por unanimidade dos Senhores Deputados presentes. Continuando, o 
Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro- Secretário que fizesse a leitura 
de Requerimento nº 93/17, bem como, do Parecer da Comissão. Colocada em 
discussão e votação simbólica, a matéria foi aprovada por unanimidade dos 
Senhores Deputados presentes. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Primeiro- Secretário que fizesse a leitura de Requerimento nº 91/17 e do Parecer 
da Comissão. Colocada em discussão e votação simbólica, a matéria foi 
aprovada por unanimidade dos Senhores Deputados presentes. Dando 
continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro- Secretário que 
fizesse a leitura da Proposta de Moção de Apelo nº 19/17 e do Parecer da 
Comissão.  Colocada em discussão e votação simbólica, a matéria foi aprovada 
por unanimidade dos Senhores Deputados presentes. EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: A Senhora Deputada Lenir Rodrigues convidou seus pares para, 
no próximo dia 26, às 10 horas, no Plenário deste Poder, participarem da 
Comissão Geral que homenageará os professores do sistema estadual de ensino 
com a comenda Orgulho de Roraima. Em seguida parabenizou o servidor Sólon, 
pela passagem de seu aniversário, lhe desejando muitas vitórias. A Senhora 
Deputada Aurelina Medeiros convocou os membros da Comissão de Saúde e 
Saneamento para reunião, logo após a Sessão. O Senhor Presidente Coronel 
Chagas informou aos Senhores Deputados que a Mesa Diretora está organizando 
uma visita às 16 horas, ao Frigo10, destacando ser este um importante 
empreendimento para a classe produtora deste Estado. E, não havendo mais 
nada a tratar, às onze horas e quarenta e sete minutos, o Senhor Presidente 
encerrou a Sessão e convocou outra para o dia 26, à hora regimental. Registraram 
presença, no painel, os Senhores Deputados: Angela A. Portella, Aurelina 
Medeiros, Brito Bezerra, Chico Mozart, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, 
Flamarion Portela, Gabriel Picanço, Izaías Maia, Joaquim Ruiz, Jorge 
Everton, Lenir Rodrigues, Masamy Eda, Mecias de Jesus, Naldo da 
Loteria, Odilon Filho, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

Anauá-RR; Indicação nº 468, de 20/10/17, de autoria do Deputado Masamy 
Eda, encaminhando ao Governo do Estado, para regularização do serviço de 
transporte escolar no município de Caroebe-RR; Indicação nº 469, de 20/10/17, 
de autoria do Deputado Masamy Eda, encaminhando ao Governo do Estado, 
para recuperação da Escola Estadual Professora Maria das Neves Rezende, 
localizada nesta Capital; Indicação nº 470, de 24/10/17, do Deputado Valdenir 
Ferreira, encaminhando ao Governo do Estado, para construção de uma 
Delegacia na Vila Nova Colina, a 45 km da sede do município de Rorainópolis-
RR; Indicação nº 471, de 25/10/17, de autoria do Deputado Valdenir Ferreira, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação do ginásio poliesportivo 
da sede do município de Rorainópolis-RR; Indicação nº 472, de 25/10/17, do 
Deputado Valdenir Ferreira, encaminhando ao Governo do Estado, para 
transformar o prédio da Associação dos moradores do bairro Cambará, 
localizado no encontro da rua Nagib Eluan com a rua XXVI, em um posto da 
Polícia Militar; Requerimento nº 091, de 24/10/17, de autoria do Deputado 
Izaías Maia, requerendo a criação de uma Comissão Especial para avaliar o 
Patrimônio da CER e as condições de apurações das dívidas; Indicação nº 093, 
de 24/10/17, do Deputado Jorge Everton – Presidente da Comissão Especial 
Externa, Criada nos Termos da Resolução nº 030/2017, requerendo prorrogação 
de prazo por igual período para seu funcionamento; Requerimento nº 097, de 
24/10/17, do Deputado Brito Bezerra – Líder do Governo, requerendo inclusão 
de proposições na pauta da Ordem do Dia do dia 25/10/2017; Memorando nº 40, 
de 24/10/17, do Deputado Coronel Chagas, comunicando sua ausência na 
Sessão Plenária do dia 24 de outubro do corrente ano. DIVERSOS: Comunicado 
nº AL093526, de 29/08/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros à Secretaria de 
Estado de Educação e Desportos, no valor de R$ 437.629,89 (Quatrocentos e 
trinta e sete mil, seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos); 
Comunicado nº AL093589, de 19/09/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros à Secretaria 
de Estado de Educação e Desportos, no valor de R$ 422.023,73 (quatrocentos e 
vinte e dois mil, vinte e três reais  e  setenta e três centavos); Comunicado nº 
AL093584, de 19/09/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
– FNDE, informando liberação de recursos financeiros à Associação de pais e 
mestres, Escola de primeiro e segundo grau Padre José Monticone, no valor de 
R$ 6.690,00 (seis mil, seiscentos e noventa reais); Comunicado nº AL093585, 
de 19/09/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 
informando liberação de recursos financeiros à Associação de pais e mestres, 
Escola Professora Genira Brito Rodrigues, no valor de R$ 3.210,00 (três mil 
duzentos e dez reais). Após, o Senhor Presidente deu ciência do Pedido de 
Cancelamento de filiação partidária do Senhor Deputado Izaías Rebouças Maia, 
filiado ao PT do B (Partido Trabalhista do Brasil). GRANDE EXPEDIENTE: 
O Senhor Deputado Coronel Chagas iniciou informando que no próximo dia 
sete de dezembro o Parlamento Amazônico, o PARLASUL e a UNALE, estarão 
se reunindo em Brasília a fim de discutirem sobre a instalação dos Free 
Shoppings nas cidades gêmeas, ressaltando que o único entrave para a instalação 
é a conclusão do software da Receita Federal e a autorização dos governadores 
de cada estado. O evento contará com a participação da Bancada Federal, dos 
prefeitos e governadores das cidades a serem prestigiadas, do Ministro do 
Planejamento, do Superintendente da Receita Federal e outras autoridades. 
Finalizou, ressaltando a importância da participação dos Senhores Parlamentares 
no evento. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente anunciou, para a pauta da 
Ordem do Dia, discussão e votação em turno único do Projeto de Lei nº 009/17, 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade da publicidade da relação dos médicos 
plantonistas nas unidades de saúde da Rede Pública do Estado de Roraima” e dá 
outras providência, de autoria do Deputado Valdenir Ferreira; do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 009/17, que “concede a comenda Orgulho de Roraima e 
medalha do Mérito Legislativo ao Senhor Marcos Jorge de Lima e dá outras 
providências”, de autoria do Deputado Mecias de Jesus; do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 010/17, que “concede a comenda Orgulho de Roraima a pessoa 
que indica e dá outras providências”, de autoria do Deputado Flamarion Portella; 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 027/17, que “declara de utilidade pública a 
Agência de Desenvolvimento Econômico Sustentável Social Comunitário –
ADESSCO e dá  outras providencias”, de autoria do Deputado Valdenir Ferreira; 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 030/17, que “concede o título de Cidadão 
Benemérito do Estado de Roraima ao dr. José Frutuoso do Vale Júnior e dá 
outras providências”, de autoria do Deputado Brito Bezerra; do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 036/17, que “concede a comenda Orgulho de Roraima à 
senhora Adriana da Conceição Sousa, e dá outras providências”, de autoria do 
Deputado Brito Bezerra; do Projeto de Decreto Legislativo nº 037/17, que 
“concede a comenda Orgulho de Roraima à personalidade que indica e dá outras 
providências”, de autoria do Deputado Joaquim Ruiz; do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 039/17, que “declara de utilidade pública estadual a Fundação 
Ajuri, de apoio ao desenvolvimento da Universidade Federal de Roraima, e dá 
outras providencias”, de autoria do Deputado Jânio Xingu; Requerimento nº 
99/17, requerendo a transformação da Sessão Plenária em Comissão Geral, no 
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Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Tenente João Azevedo 
Cruz, no valor de R$ 6.120,00 (seis mil, cento e vinte reais); Comunicado nº 
AL093595, de 19/09/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros à 
Associação de Pais e Mestres da Escola de 1º Grau Albino Tavares, no valor 
de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais); Comunicado nº AL093596, de 
19/09/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 
informando liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres 
da Escola Estadual Prof. Jaceguai Reis Cunha, no valor de R$ 4.870,00 
(quatro mil, oitocentos e setenta reais); Comunicado nº AL093597, de 
19/09/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 
informando liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres 
da Escola de 1º e 2º Graus Rui Barbosa, no valor de R$ 2.430,00 (dois mil, 
quatrocentos e trinta reais); Comunicado nº AL093598, de 19/09/17, do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando 
liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola de 
1º Grau Joaquim Pinto Souto Maior, no valor de R$ 3.140,00 (três mil, cento 
e quarenta reais); Comunicado nº AL093599, de 19/09/17, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Raimundo Carlos 
Mesquita, no valor de R$ 2.340,00 (dois mil, trezentos e quarenta reais); 
Comunicado nº AL093600, de 19/09/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Waldemarina 
Normando Martins, no valor de R$ 9.940,00 (nove mil, novecentos e quarenta 
reais); Comunicado nº AL093601, de 19/09/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Indígena José 
Viriato, no valor de R$ 4.240,00 (quatro mil, duzentos e quarenta reais); 
Comunicado nº AL093602, de 19/09/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola de 1º Grau , no valor de 
R$ 2.240,00 (dois mil, duzentos e quarenta reais); Comunicado nº AL093603, 
de 19/09/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 
informando liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres 
da Escola Estadual Nossa Senhora da Glória, no valor de R$ 2.890,00 (dois 
mil, oitocentos e noventa reais). GRANDE EXPEDIENTE: Não houve 
orador. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente Jalser Renier anunciou 
para a pauta da Ordem do Dia a discussão e votação, em turno único, do 
Projeto de Lei nº 128/17, que “ratifica o Protocolo de Intenções do Consórcio 
Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônica Legal, firmado 
entre os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Roraima e 
Tocantins”, e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo. Em 
seguida, o Senhor Presidente suspendeu a Sessão para que a Comissão 
Especial Externa criada nos termos da Resolução nº 036/17 pudesse analisar 
e emitir parecer à referida matéria. Após o tempo necessário, o Senhor 
Presidente reabriu a Sessão e solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário 
proceder à leitura do Projeto de Lei nº 128/17, bem como do Parecer da 
Comissão que, colocado em discussão e votação nominal, foi aprovado por 
19 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Prosseguindo, 
atendendo ao Requerimento nº 095/17, aprovado anteriormente, o Senhor 
Presidente transformou a Sessão Ordinária em Comissão Geral, oportunidade 
em que esta Casa Legislativa homenageou com a Comenda Orgulho de 
Roraima os professores do Sistema Estadual de Ensino, conforme Decreto 
Legislativo nº 019/2017, de autoria de vários deputados. Alcançada a 
finalidade da Comissão Geral, o Senhor Presidente retomou os trabalhos na 
fase em que se encontravam. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Não houve. E, 
não havendo mais nada a tratar, às onze horas e quarenta e oito minutos, o 
Senhor Presidente encerrou a Sessão, convocando outra para o dia 31, à hora 
regimental. Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: Angela 
A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Coronel Chagas, Dhiego 
Coelho, Flamarion Portela, Gabriel Picanço, Izaías Maia, Jalser Renier, 
Jânio Xingú, Joaquim Ruiz, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo 
Cabral, Masamy Eda, Naldo da Loteria Odilon Filho, Valdenir Ferreira 
e Zé Galeto.

ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA SEXCENTÉSIMA 
QUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
QUINQUAGÉSIMO QUARTO PERÍODO LEGISLATIVO DA 
SÉTIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE RORAIMA
Às nove horas do dia trinta e um de outubro dois mil e dezessete, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima sexcentésima 
quadragésima segunda Sessão Ordinária do quinquagésimo quarto período 
legislativo da sétima legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de 

ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA SEXCENTÉSIMA 
QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
QUINQUAGÉSIMO QUARTO PERÍODO LEGISLATIVO DA 
SÉTIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE RORAIMA
Às nove horas do dia vinte e seis de outubro dois mil e dezessete, no Plenário 
desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima sexcentésima 
quadragésima primeira Sessão Ordinária do quinquagésimo quarto período 
legislativo da sétima legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima. Havendo quórum regimental, o Senhor Presidente em exercício, 
Deputado Coronel Chagas, declarou aberta a Sessão, convidando a Senhora 
Deputada Lenir Rodrigues para atuar como Segunda-Secretária ad hoc, a 
qual solicitou proceder à leitura da Ata da Sessão anterior, que foi lida e 
aprovada na íntegra. Prosseguindo, solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário, 
Deputado Naldo da Loteria, proceder à leitura do Expediente. RECEBIDO 
DO PODER EXECUTIVO: Projeto de Lei nº 128, de 26/10/17, que 
“ratifica o Protocolo de Intenções do Consórcio Interestadual de 
Desenvolvimento Sustentável da Amazônica Legal, firmado entre os estados 
do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Roraima e Tocantins”, e dá outras 
providências. RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: Projeto de Lei nº 126, de 
25/10/17, de autoria do Deputado Valdenir Ferreira, que “dispõe sobre o 
Cadastro Estadual de Pedófilos no Estado de Roraima e dá outras 
providências”; Projeto de Resolução Legislativa nº 016, de 24/10/17, de 
autoria do Deputado Valdenir Ferreira, que “institui as medidas de 
acessibilidade às edificações e instalações internas e externas dos prédios da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima às pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, e dá outras providências”; Indicação nº 473, de 
25/10/17, de autoria do Deputado Coronel Chagas, encaminhando ao 
Governo do Estado, para recuperação da Rodovia RR 171, no trecho entre a 
placa e a sede do Município de Uiramutã, totalizando 87 quilômetros; 
Indicação nº 474, de 25/10/17, de autoria do Deputado Zé Galeto, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma e reativação da Casa de 
Apoio Criança e Mãe Carente, localizada na Av. Alameda dos Bambus, 347 
– Pricumã; Requerimento nº 98, de 25/10/17, de autoria do Deputado Gabriel 
Picanço – Vice-Presidente da Comissão Especial Externa, criada nos termos 
da Resolução nº 029, alterada pela Resolução nº 035/17, requerendo 
prorrogação de prazo, por igual período, para seu funcionamento; Proposta 
de Moção de Aplauso nº 26, de 25/10/17, do Deputado Naldo da Loteria, para 
os Servidores Públicos do Estado de Roraima, que comemoram seu dia em 28 
de outubro. DIVERSOS: Ofício nº 301, de 24/10/17, da Secretaria de Estado 
do Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN, informando que foram 
celebrados os convênios nº 12 e 13/17/GER/SEINF/MUNICÍPIO DE 
CAROEBE e nº 017/17/GER/SEINF/MUNICÍPIO DE CARACARAÍ, para 
melhorias da infraestrutura urbana desses municípios; Comunicado nº 
AL093586, de 19/09/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Professor Darcy Ribeiro, no 
valor de R$ 1.880,00 (mil, oitocentos e oitenta reais); Comunicado nº 
AL093587, de 19/09/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual São Sebastião do Caila, no 
valor de R$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais); Comunicado nº 
AL093588, de 19/09/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Luiz Ribeiro de Lima, no valor de R$ 
10.350,00 (dez mil, trezentos e cinquenta reais); Comunicado nº AL093589, 
de 19/09/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 
informando liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres 
da Escola de 1º Grau Hermenegildo Sampaio, no valor de R$ 3.050,00 (três 
mil e cinquenta reais); Comunicado nº AL093590, de 19/09/17, do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação 
de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual 
Barão de Parima, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); Comunicado nº 
AL093591, de 19/09/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Fagundes Varela, no valor 
de R$ 6.260,00 (seis mil, duzentos e sessenta reais); Comunicado nº 
AL093592, de 19/09/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Carlos Drummond de 
Andrade, no valor de R$ 4.780,00 (quatro mil, setecentos e oitenta reais); 
Comunicado nº AL093593, de 19/09/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Indígena 
Tuxaua Otávio Manduca, no valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos 
reais); Comunicado nº AL093594, de 19/09/17, do Fundo Nacional de 
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o governo investir no sistema prisional, a fim de evitar mais mortes, tanto 
dos prisioneiros como dos policiais, que arriscam suas vidas em defesa da 
sociedade. O Senhor Deputado Jorge Everton iniciou sua fala destacando 
que Roraima, mais uma vez, de forma negativa, ocupa as páginas nacionais. 
De acordo com o Senhor Deputado, o jornalista Josias de Souza, ao 
entrevistar o Ministro da Justiça a respeito dos quarenta e quatro milhões de 
reais destinados pelo Governo Federal para investimentos no sistema 
prisional do estado, afirmou que Roraima é caso de polícia e que o 
Ministério Público já está investigando o desvio de três milhões e meio 
desses recursos. Continuando, destacou que a CPI do sistema prisional 
deixou claro em seu relatório a falta de gestão e o mau uso de recursos, 
inclusive provas contra o delegado Uziel de Castro Júnior, de desvio de 
mais de três milhões de reais, ressaltando que o governo não abriu nenhum 
procedimento e ele continua exercendo seu cargo. Finalizou destacando a 
importância desta Casa se manifestar e dar a resposta que a sociedade 
espera deste Poder. O Senhor Deputado Joaquim Ruiz iniciou informando 
que, junto com o Deputado Chico Mozart, procurou o Comando da Base 
Aérea, a fim de denunciar o estelionatário, sargento da Base Aérea, Wilson 
Lopes Júnior, mas não conseguiram ser recebidos. De acordo com o Senhor 
Deputado, o referido sargento conseguiu um atestado médico de mais de 
três meses de licença e, nesse período, usando o nome da Força Aérea, 
através da empresa RWA, extorquiu mais de cinco milhões de reais de 
diversas famílias e empresas no estado. Continuando, disse acreditar na 
seriedade da Corporação e espera que tomem providências, a fim de 
indenizarem as famílias e empresas prejudicadas pelo estelionatário. O 
Senhor Deputado Mecias de Jesus usou a tribuna para informar que 
protocolou nesta Casa Projeto de Lei que dispõe sobre a proibição de 
atividades pedagógicas que visem à reprodução do conceito de ideologia de 
gênero na grade curricular das Escolas Estaduais Públicas do Estado de 
Roraima. Justificou que a referida matéria está voltada para o respeito às 
convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis e que foi subsidiada por 
uma pesquisa feita no estado, onde informa que 84% das pessoas 
entrevistadas concordam que a responsabilidade da orientação sexual são 
dos pais e apenas 2,2% são das escolas. Ressaltou, portanto, a 
responsabilidade da escola na formação dos cidadãos, que é, além de 
ensinar os conteúdos da grade curricular, ensinar também o respeito e a 
capacidade para lidar com a diversidade. Destacou que a sua intenção não é 
de discriminar aqueles que possuem orientação sexual diversa, mas de 
conscientizar as escolas a se aterem apenas aos assuntos de interesses 
didáticos, pois as escolhas de gêneros são de caráter absolutamente 
individuais. Ao finalizar, disse que um estado que se define laico deve ser 
neutro e não se pode permitir que se aborde em sala de aula o assunto de 
ideologia de gênero e pediu, portanto, o apoio dos seus pares para aprovação 
do projeto. Por fim, destacou as palavras do Padre Fábio de Melo sobre a 
importância da família na educação da criança, sem interferência dos 
outros, no respeito à infância, aos direitos da criança de crescer com o amor 
daqueles que os ajudam a descobrir a ética do bem viver, preservando a 
inocência daqueles que ainda não estão preparados para a escolha. ORDEM 
DO DIA: O Senhor Presidente anunciou para pauta da Ordem do Dia a 
discussão e votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 011/16, que “acrescenta o art. 27-A, com seus parágrafos, e 
art. 27-B ao Texto Constitucional vigente”, de autoria do Deputado Soldado 
Sampaio e outros. E, em turno único: Projeto de Lei nº 064/16, que “institui 
o padrão de atendimento médico odontológico nas unidades prisionais e 
cumprimento de medidas socioeducativas, preservando a segurança pública 
e dá outras providências”, de autoria do Deputado Valdenir Ferreira; Projeto 
de Lei nº 066/16, que “dispõe sobre o programa minha primeira 
oportunidade e dá outras providências”, de autoria do Deputado Izaías 
Maia; Projeto de Lei nº 091/17, que “dispõe sobre o parcelamento especial 
de débitos do Estado de Roraima com o Instituto de Previdência do Estado 
de Roraima - IPER”, de autoria governamental; Projeto de Lei nº 112/17, 
que “autoriza o Poder Executivo a renegociar as operações de crédito PEF 
II e PROINVESTE, firmadas com recursos do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDS”, de autoria governamental; 
Projeto de Lei nº 113/17, que “autoriza o Poder Executivo a renegociar as 
operações de crédito firmadas com recursos do Banco do Brasil”, de autoria 
governamental; Projeto de Lei nº  124/16, que “dispõe sobre a 
obrigatoriedade da realização do Teste do Quadril (exame para detectar a 
displasia do desenvolvimento dos quadris) em todos os recém-nascidos nos 
berçários das maternidades do Estado de Roraima e dá outras providências”, 
de autoria do Deputado Gabriel Picanço; Projeto de Lei nº 125/16, que “cria 
a política de atendimento a pessoas com diagnóstico de autismo no Estado 
de Roraima e dá outras providências”, de autoria do Deputado Gabriel 
Picanço; Projeto de Decreto Legislativo nº 002/17, que “concede a 
Comenda Orgulho de Roraima ao Senhor Jesus Rodrigues do Nascimento 
e dá outras providências”, de autoria do Deputado Brito Bezerra; Projeto de 

Roraima. Havendo quórum regimental, o Senhor Presidente, Deputado 
Jalser Renier, declarou aberta a Sessão, solicitando ao Senhor Segundo-
Secretário, Deputado Masamy Eda, proceder à leitura da Ata da Sessão 
anterior, que foi lida e aprovada na íntegra. Prosseguindo, solicitou ao 
Senhor Primeiro-Secretário, Deputado Naldo da Loteria, proceder à 
leitura do Expediente. RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO: Ofício 
nº 2986, de 26/09/17, do Secretário Estadual de Saúde, encaminhando o 
Relatório do 1º Quadrimestre referente ao exercício de 2017 “ Lei 
Complementar 141/12; Ofício nº 1638, de 26/10/17, do Secretário-Chefe 
do Gabinete Institucional-resposta das indicações parlamentares nº 320, 
322, 324, 326, 327, 330, 332, 335, 336, 338; Ofício nº 307, de 26/10/17, do 
Secretário de Estado do Planejamento e Desenvolvimento - celebração de 
convênio: Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 04/2017 “ 
GER/SEPLAN/FUNDAÇÃO AJURI, Convênio nº 05/2017 “ GER/
SEPLAN/FUNDAÇÃO AJURI. RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: 
Projeto de Decreto Legislativo nº 051/17, que “concede a Comenda 
Orgulho de Roraima a pessoa que indica e dá outras providências”, de 
autoria do Deputado Jalser Renier; Projeto de Lei nº 127, de 25/10/17, de 
autoria do Deputado Valdenir Ferreira, que “institui o Programa Recomeço 
e dispõe sobre a criação da Clínica Estadual de Recuperação de Dependentes 
Químicos e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 130, de 26/10/17, de 
autoria da Deputada Lenir Rodrigues, que “institui e inclui no Calendário 
Oficial do Estado de Roraima o Dia Estadual de Conscientização e Atenção 
aos Pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico “ LES, e dá outras 
providências”; Indicação nº 476, de 30/10/17, de autoria do Deputado Zé 
Galeto, encaminhando ao Governo do Estado, para a reconstrução da ponte 
de madeira localizada na vicinal 6/Confiança 3, a aproximadamente 7 km 
da Vila Santa Rita, no Município do Cantá-RR; Requerimento nº 001, de 
25/10/17, do Deputado Mecias de Jesus, amparado no que determina o § 2º 
do artigo 211 do Regimento Interno deste Poder, requerendo interposição 
de recurso ao parecer de inconstitucionalidade da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei nº 082/17. DIVERSOS: 
Comunicado nº AL093604, de 19/09/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação “ FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual de 1º Grau 
Riachuelo, no valor de R$ 2.780,00 (dois mil setecentos e oitenta reais); 
Comunicado nº AL093605, de 19/09/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação “ FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Martins 
Pereira da Silva, no valor de R$ 1.530,00 (mil quinhentos e trinta reais); 
Comunicado nº AL093606, de 19/09/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação “ FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Dom 
Alcuíno, no valor de R$ 1.740,00 (mil setecentos e quarenta reais); 
Comunicado nº AL093608, de 19/09/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação “ FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Maria 
Raimunda Mota de Andrade, no valor de R$ 5.180,00 (cinco mil cento e 
oitenta reais); Comunicado nº AL093609, de 19/09/17, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação “ FNDE, informando liberação de 
recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual 
Santa Catarina, no valor de R$ 2.380 (dois mil trezentos e oitenta reais); 
Comunicado nº AL093610, de 19/09/2017, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação “ FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Sebastião 
Benício da Silva, no valor de R$ 2.030 (dois mil e trinta reais); Comunicado 
nº AL093611, de 19/09/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação “ FNDE, informando liberação de recursos financeiros à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual João Vilena, no valor de 
R$ 1.890 (mil oitocentos e noventa reais); Comunicado nº AL093612, de 
19/09/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação “ FNDE, 
informando liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e 
Mestres da Escola Estadual Indígena Lino Augusto da Silva, no valor de R$ 
2.870,00 (dois mil oitocentos e setenta reais. GRANDE EXPEDIENTE: 
O Senhor Deputado Izaías Maia iniciou  reportando-se à matéria veiculada 
no Jornal Folha de Boa Vista, onde destaca que Integrantes da Federação 
das Associações de Moradores de Roraima - FAMER registraram um 
boletim de ocorrência contra Faradilson Mesquita no 5º Distrito Policial, 
alegando terem sido enganados pelo presidente da Federação, que desviou 
recursos que seriam destinados à compra de lotes na região do Urubuzinho. 
Continuando, destacou que, apesar do Senhor Faradilson alegar ter apoio 
do governo nas invasões, não acredita que a governadora seria capaz de 
apoiar esse tipo de ação, ressaltando a importância do Executivo se 
manifestar, bem como a CPI das Terras desta Casa. Finalizou informando 
que Roraima registra a maior taxa de Policiais Civis e Militares mortos em 
2016, perdendo apenas para o Rio de Janeiro, enfatizando a necessidade de 
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Justiça e Redação Final e das Comissões Afins em conjunto. Colocado em 
discussão e votação nominal/eletrônica, o Projeto foi aprovado por 17 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Prosseguindo o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 012/17 e do Parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação Final. Colocado em discussão e votação 
nominal/eletrônica, o Projeto foi aprovado por 15 votos favoráveis, nenhum 
contra e nenhuma abstenção. Em seguida, o Senhor Presidente transferiu as 
demais matérias constantes na Ordem do Dia para a próxima Sessão. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Não houve. E, não havendo mais nada a 
tratar, o Senhor Presidente, às doze horas e treze minutos, encerrou a 
Sessão, convocando outra para o dia 1º de novembro, à hora regimental. 
Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: Aurelina 
Medeiros, Brito Bezerra, Chico Mozart, Coronel Chagas, Dhiego 
Coelho, Flamarion Portela, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías 
Maia, Jalser Renier, Jânio Xingú, Joaquim Ruiz, Jorge Everton, Lenir 
Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy Eda, Mecias de Jesus, Naldo da 
Loteria, Odilon Filho, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA SEXCENTÉSIMA 
QUADRAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
QUINQUAGÉSIMO QUARTO PERÍODO LEGISLATIVO DA 
SÉTIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE RORAIMA
Às nove horas do dia primeiro de novembro dois mil e dezessete, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima sexcentésima 
quadragésima terceira Sessão Ordinária do quinquagésimo quarto período 
legislativo da sétima legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima. Não havendo quórum regimental, o Senhor Presidente em 
exercício, Deputado Coronel Chagas, suspendeu a abertura dos trabalhos 
pelo prazo regimental de dez minutos. Após o tempo estipulado e havendo 
quórum regimental, o Senhor Presidente em exercício, Deputado Coronel 
Chagas, declarou aberta a Sessão, convidando a Senhora Deputada Lenir 
Rodrigues para atuar como Segunda-Secretária ad hoc e proceder à leitura 
da Ata da Sessão anterior, que foi lida e aprovada na íntegra. Prosseguindo, 
solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário, Deputado Naldo da Loteria, 
proceder à leitura do Expediente. RECEBIDO DO EXECUTIVO: 
Mensagem Governamental nº 81, de 31/10/17, encaminhando para 
apreciação o Projeto de Lei nº 132, que “dispõe sobre a atuação dos 
profissionais de apoio à inclusão educacional para alunos com transtorno do 
aspecto autista ou com outras deficiências matriculados nas escolas de rede 
pública estadual de ensino”. RECEBIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 
Ofício nº 61, de 30/10/17, do Ministério Público de Contas- MPC, 
encaminhando a Proposta Orçamentária para o exercício de 2018. 
RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: Projeto de Lei nº 131, de 31/10/17, de 
autoria do Deputado Mecias de Jesus, que “dispõe sobre a proibição de 
atividades pedagógicas que visem à reprodução do conceito de ideologia de 
gênero na grade curricular das escolas estaduais públicas e privadas do 
Estado de Roraima e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 133, de 
30/10/17, de autoria do Deputado Jalser Renier, que “dispõe sobre a 
proibição de exposição artística ou cultural em espaço público, com teor 
pornográfico, no âmbito do Estado de Roraima”; Projeto de Decreto 
Legislativo nº 50, de 31/10/17, de autoria dos Deputados: Jalser Renier, 
Naldo da Loteria e Marcelo Cabral, que “Declara de Utilidade Pública a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Boa Vista / RR”; 
Indicação nº 477, de 30/10/17, de autoria do Deputado Zé Galeto, 
solicitando ao Governo do Estado a recuperação da vicinal 11, localizada 
no Projeto União, Município do Cantá-RR; Indicação nº 478, de 31/10/17, 
de autoria do Deputado Odilon Filho, solicitando ao Governo do Estado, o 
fornecimento de informações e dados relativos aos preços praticados pela 
CAER nos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário 
do Residencial Vila Jardim, localizado no município de Boa Vista- RR; 
Indicação nº 479, de 31/10/17, de autoria do Deputado Marcelo Cabral, 
solicitando ao Governo do Estado a construção de um posto policial na 
região da Vila Sumaúma, no município de Alto Alegre, para atender às 
necessidades de mais de dois mil habitantes daquela região; Indicação nº 
480, de 31/10/17, de autoria da Deputada Angela A. Portella, solicitando ao 
Governo do Estado, a construção de uma quadra esportiva coberta no 
terreno que mede 40m x 80m, localizado atrás da Escola Estadual de 
Roraima, na Vila Petrolina, município de Caracaraí-RR; Indicação nº 481, 
de 31/10/17, de autoria do Deputado Valdenir Ferreira, solicitando ao 
Governo do Estado a construção de uma Delegacia da Mulher na sede do 
município de Rorainópolis, cerca de 290 quilômetros da capital, na região 
Sul do Estado de Roraima; Memorando nº 088, de 31/10/17, de autoria da 
Deputada Angela A. Portella, justificando sua ausência na Sessão Plenária 
do dia 31 de outubro do corrente ano. GRANDE EXPEDIENTE: O 

Decreto Legislativo nº 012/17, que “concede a Comenda Orgulho de 
Roraima a pessoas que indica e dá outras providências”, de autoria do 
Deputado Soldado Sampaio e Coronel Chagas; Projeto de Decreto 
Legislativo nº 017/17, que “concede a Comenda Orgulho de Roraima a 
personalidade que indica e dá outras providências”, de autoria do Deputado 
Brito Bezerra; Requerimento nº 098/17, da Comissão Especial Externa, 
criada nos termos da Resolução nº 029, alterada pela Resolução nº 035/17, 
que requerendo prorrogação de prazo, por igual período, para seu 
funcionamento; Requerimento nº 100/17, requerendo, após ouvir o 
Plenário, a transformação da Sessão Plenária em Comissão Geral, no dia 07 
de novembro do corrente ano, às 10h, momento que esta Casa Legislativa 
estará homenageando Músicos de Roraima com a Comenda Orgulho de 
Roraima e o Doutor Antônio Leocádio Vasconcelos Filho com o Título de 
Cidadão Benemérito do Estado de Roraima, de autoria de vários deputados; 
Requerimento de Interposição de Recurso nº 087/17 ao parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação Final que rejeitou o Projeto de Lei nº 
069/17,  de autoria do Deputado Jorge Everton; Requerimento de 
Interposição de Recursos nº 086/17 ao parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação Final que rejeitou o Projeto de Lei nº 016/17, de autoria 
do Deputado Jorge Everton; Requerimento de Interposição de Recursos nº 
101/17 que requer interposição ao parecer de inconstitucionalidade da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei nº 
082/17, de autoria do Deputado Mecias de Jesus. Em seguida, o Senhor 
Presidente suspendeu a Sessão para que a Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação Final e Comissões Afins em conjunto pudessem analisar 
e emitir parecer às referidas matérias. Após o tempo necessário, o Senhor 
Presidente reabriu a Sessão solicitando ao Senhor Primeiro-Secretário 
proceder à leitura do Projeto de Emenda à Constituição nº 011/17 e do 
Parecer da Comissão Especial Interna criada através da Resolução nº 
037/16. Colocado em discussão e votação nominal/eletrônica, o Projeto foi 
aprovado, em primeiro turno, por 18 votos favoráveis, nenhum contra e 
nenhuma abstenção. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Primeiro-Secretário proceder à leitura do Projeto de Lei nº 064/17 e do 
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissões 
Afins em conjunto. Colocado em discussão e votação nominal/eletrônica, o 
Projeto foi aprovado por 19 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma 
abstenção. Continuando, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-
Secretário proceder à leitura do Projeto de Lei nº 066/17 e do Parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissões Afins em 
conjunto. Colocado em discussão e votação nominal/eletrônica, o Projeto 
foi aprovado por 19 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. 
Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário 
proceder à leitura do Projeto de Lei nº 091/17 e do Parecer das Comissões 
em conjunto. Colocado em discussão e votação nominal/eletrônica, o 
Projeto foi aprovado, com emenda, por 16 votos favoráveis, 3 contrários e 
1 abstenção. Dando continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Primeiro-Secretário proceder à leitura do Projeto de Lei nº 113/17 e do 
Parecer das Comissões em Conjunto. Colocado em discussão e votação 
nominal/eletrônica, o Projeto foi aprovado, com emenda, por 14 votos 
favoráveis, nenhum contra e 05 abstenções. Em seguida, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Projeto de Lei nº 112/17 e do Parecer das Comissões em Conjunto. 
Colocado em discussão e votação nominal/eletrônica, o Projeto foi 
aprovado por 15 votos favoráveis, nenhum contra e 05 abstenções. Após, o 
Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à 
leitura do Requerimento nº 098/17, que, colocado em discussão e votação 
simbólica, foi aprovado por unanimidade. Continuando, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Requerimento nº 100/17, que, colocado em discussão e votação simbólica, 
foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou 
ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do Requerimento de 
Interposição de Recurso nº 087/17, que, colocado em discussão e votação 
simbólica, foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Requerimento de Interposição de Recurso nº 086/17, que, colocado em 
discussão e votação simbólica, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, 
o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à 
leitura do Projeto de Lei nº 124 /16 e do Parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação Final e Comissões Afins. Colocado em 
discussão e votação nominal/eletrônica, o Projeto foi aprovado por 16 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Em seguida, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Requerimento de Interposição de Recurso nº 101/17, que, colocado em 
discussão e votação simbólica, foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, 
o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à 
leitura do Projeto de Lei nº 125/16 e do Parecer da Comissão de Constituição, 
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geral, para o protocolo nesta Casa de pedido de autorização para o Executivo 
fazer empréstimo de mais de cem milhões de reais, destacando que é 
contrário à solicitação e apelou para que todos participem, através das redes 
sociais, de um movimento contra os empréstimos que derem entrada nesta 
Casa. Finalizou informando que esta Casa autorizou o governo a renegociar 
suas dívidas e parcelar em até trinta anos, o que lhe dará margem para fazer 
mais empréstimos e endividar o estado. O Senhor Deputado Jorge Everton 
iniciou destacando a importância desta Casa não autorizar o governo a 
realizar mais empréstimos, uma vez que não tem aplicado devidamente os 
recursos do estado, fazendo gastos desnecessários e é inaceitável endividar 
mais o estado nos próximos trinta anos. Finalizou convidando a sociedade, 
organizações civis e sindicais para se manifestarem contrários à contração 
de mais empréstimos para o estado. E, não havendo mais nada a tratar, o 
Senhor Presidente, às dez horas e quarenta e nove minutos, encerrou a 
Sessão, convocando outra para o dia 7 de novembro, à hora regimental. 
Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: Aurelina 
Medeiros, Brito Bezerra, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Flamarion 
Portela, Gabriel Picanço, George Melo, Jorge Everton, Lenir 
Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy Eda, Naldo da Loteria, Odilon 
Filho, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.
 
ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA SEXCENTÉSIMA 
QUADRAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
QUINQUAGÉSIMO QUARTO PERÍODO LEGISLATIVO DA 
SÉTIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE RORAIMA
Às nove horas do dia sete de novembro dois mil e dezessete, no Plenário 
desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima sexcentésima 
quadragésima quarta Sessão Ordinária do quinquagésimo quarto período 
legislativo da sétima legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima. Havendo quórum regimental, o Senhor Presidente em exercício, 
Deputado Coronel Chagas, declarou aberta a Sessão e solicitou ao Senhor 
Segundo-Secretário, Deputado Masamy Eda, proceder à leitura da Ata da 
Sessão anterior, que foi lida e aprovada na íntegra. Em seguida, solicitou ao 
Senhor Primeiro-Secretário, Deputado Naldo da Loteria, proceder à 
leitura do Expediente. RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: Projeto de Lei 
nº 135, de 06/11/17, de autoria do Deputado Coronel Chagas, que “dispõe 
sobre a denominação de bem público e dá outras providências”; Projeto de 
Decreto Legislativo nº 52, de 06/11/17, de autoria do Deputado Coronel 
Chagas, que “dispõe sobre a concessão in memoriam da Comenda Orgulho 
de Roraima ao Ex-Governador Brigadeiro Ottomar de Souza Pinto e dá 
outras providências”; Memorando nº 089, de 01/11/17, de autoria da 
Deputada Angela A. Portella, comunicando sua ausência na Sessão Plenária 
do dia 1º de novembro do corrente ano. DIVERSOS: Comunicado nº 
AL093613, de 19/09/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Indígena Prof. Genival 
Thomé Macuxi, no valor de R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta 
reais); Comunicado nº AL093614, de 19/09/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Indígena 
Tuxaua Lauro Melquior, no valor de R$ 2.490,00 (dois mil quatrocentos e 
noventa reais); Comunicado nº AL093615, de 19/09/17, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de 
recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual 
Indígena Dom Lourenço Zoller, no valor de R$ 2.590,00 (dois mil 
quinhentos e noventa reais); Comunicado nº AL093616, de 19/09/17, do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando 
liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Luiz Canará, no valor de R$ 10.790,00 
(dez mil setecentos e noventa reais); Comunicado nº AL093617, de 
19/09/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 
informando liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e 
Mestres da Escola Estadual Indígena Atanazio Mota, no valor de R$ 
2.590,00 (dois mil quinhentos e noventa reais); Comunicado nº AL093618, 
de 19/09/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE, informando liberação de recursos financeiros à Associação de Pais 
e Mestres da Escola Estadual Indígena Tuxaua Manoel Horácio, no valor de 
R$ 2.470,00 (dois mil quatrocentos e setenta reais); Comunicado nº 
AL093619, de 19/09/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Índio Macuxi, no valor de 
R$ 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta reais); Comunicado nº AL093620, 
de 19/09/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE, informando liberação de recursos financeiros à Associação de Pais 
e Mestres da Escola Estadual Indígena Tuxaua Evaristo, no valor de R$ 

Senhor Deputado Flamarion Portela iniciou manifestando sua indignação 
com mais um reajuste nas contas de energia, destacando que a inflação 
deste mês vai fechar em torno de 3%, e não justifica o governo dar um 
reajuste de mais de 35% nas contas de luz, somando mais de 80% de 
aumento em apenas dois anos. Continuando, destacou a importância da 
energia para a sociedade e conclamou seus Pares a se unirem em um 
movimento, a fim de proibir esse abusivo aumento. De acordo com o 
Senhor Deputado, no governo de Michel Temer já houve duas reduções no 
salário mínimo; o reajuste salarial para os servidores públicos federais, que 
já foi aprovado a partir de janeiro de 2018, mas foi transferido para janeiro 
de 2019, assim como o programado para 2019 foi para 2020. Finalizou, 
reportando-se à Reforma da Previdência, informando que, se aprovada, vai 
retirar direitos adquiridos ao longo da vida dos brasileiros. O Senhor 
Deputado Coronel Chagas iniciou reportando-se ao aumento de cerca de 
35% nas tarifas de energia elétrica do Estado anunciado pela ANEEL. 
Segundo o Senhor Parlamentar, o reajuste é abusivo, uma vez que, além da 
crise financeira enfrentada pelo Estado, só nos últimos doze meses, o 
acréscimo nas tarifas de energia gira em torno de 80%, contrapondo o 
índice de reajuste salarial que não ultrapassou os 5%. Após, informou que o 
Diretor do PROCON estadual, juntamente com a PROGE e a CERR, estão 
em uma ação conjunta para colher informações técnicas e estudar as 
medidas judiciais cabíveis para que os órgãos competentes do Estado 
possam mover uma ação judicial, no intuito de impedir esse reajuste. 
Continuando, informou que no mês de agosto deste ano houve uma reunião 
do Parlamento Amazônico com o Presidente da FUNAI, em Brasília, para 
discutir sobre os entraves na construção do Linhão de Tucuruí para o Estado 
de Roraima, ocasião em que o Presidente da Funai informou que, com o 
apoio do Presidente da República, iria se reunir com as lideranças indígenas 
na reserva dos Waimiri-Atroari para lhes apresentar a proposta da 
construção do linhão. Segundo o Senhor Deputado, a reunião com os 
indígenas ocorreu nos dias 26 e 27 de setembro e, após deliberação interna 
entre as lideranças daquela comunidade, os indígenas informaram ao 
Presidente da FUNAI, Franklimberg Ribeiro, que nos últimos dias, 
concordaram com a proposta apresentada por ele para que seja realizada 
uma reunião, no intuito de que se apresente às lideranças indígenas a 
programação do planejamento do Plano Básico Ambiental Indígena para a 
construção do Linhão Manaus-Boa Vista, através da empresa encarregada 
da obra. Disse, ainda, que a reunião está prevista para ocorrer no mês de 
dezembro, em Manaus. Finalizou informando que o agendamento da 
reunião foi um passo importante para Roraima, ressaltando que é através da 
negociação que se pode avançar rumo à resolução de problemas relativos 
ao Estado de Roraima. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente anunciou 
para pauta da Ordem do Dia a discussão e votação, em segundo turno, do 
Projeto de Emenda à Constituição nº 011/16, que “acrescenta o artigo 27-A 
com seus parágrafos e artigo 27-B ao Texto Constitucional vigente, de 
autoria dos Deputados Soldado Sampaio e outros. Discussão e votação em 
primeiro turno: Projeto de Emenda à Constituição nº 08/17, que “aditam-se 
§§ 2º e 3º e alteram-se dispositivos normativos do artigo 20-H do Texto 
Constitucional vigente”, de autoria da Mesa Diretora e vários Deputados; 
Projeto de Lei Complementar nº 015/17, que “altera o artigo 4º, inciso II, da 
Lei nº 1.109, de outubro de 2016, que institui a política estadual de incentivo 
à geração e aproveitamento da energia solar, eólica e biomassa e dá outras 
providências”, de autoria do Deputado Brito Bezerra. Discussão e votação 
em turno único: Projeto de Lei n.º 025/17, que “institui o mês ‘Janeiro 
Branco’, dedicado à realização de ações educativas para a difusão da saúde 
mental, no âmbito do Estado de Roraima, e dá outras providências”, de 
autoria da Deputada Angela A. Portella; Projeto de Lei nº 026/17, que 
“institui o Dia Estadual da Mulher Cristã, no âmbito do Estado de Roraima, 
e dá outras providências”, de autoria da Deputada Angela A. Portella; 
Projeto de Lei nº 060/17, que “altera o artigo 3º e o § 2º do artigo 6º da Lei 
nº 015, de 25 de junho de 1992, que substabelece vinculação, competências, 
composição e classificação do Conselho Estadual de Educação de Roraima 
e dá outras providências”, de autoria do Deputado Jorge Everton; Projeto de 
Lei nº 074/17, que “dispõe sobre a lavratura, a apostila e a expedição da 
carta-patente aos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Roraima, e dá outras providências”, de autoria dos 
Deputados Soldado Sampaio e Coronel Chagas; Projeto de Decreto 
Legislativo nº 031/17, que “concede a Comenda Ordem do Mérito 
Legislativo, na Categoria Mérito, ao Senhor Thaumaturgo Cézar Moreira 
do Nascimento e dá outras providências”, de autoria do Deputado Masamy 
Eda; Projeto de Decreto Legislativo nº 051/17, que “concede a Comenda 
Orgulho de Roraima a pessoa que indica e dá outras providências”, de 
autoria da Mesa Diretora. Em seguida, o Senhor Presidente, por falta de 
quórum regimental, transferiu a pauta da Ordem do Dia para a próxima 
Sessão. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Senhor Deputado Dhiego 
Coelho chamou a atenção dos seus Pares, da imprensa e da sociedade em 
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vigente”, de autoria da Mesa Diretora e vários Deputados; do Projeto de Lei 
Complementar nº 015/17, que “altera o artigo 4º, inciso II, da Lei nº 1.109, 
de outubro de 2016, que institui a política estadual de incentivo à geração e 
aproveitamento da energia solar, eólica e biomassa e dá outras providências”, 
de autoria do Deputado Brito Bezerra. Discussão e votação em turno único: 
do Projeto de Lei nº 025/17, que “institui o mês ‘Janeiro Branco’, dedicado 
à realização de ações educativas para a difusão da saúde mental, no âmbito 
do Estado de Roraima, e dá outras providências”, de autoria da Deputada 
Angela A. Portella; do Projeto de Lei nº 026/17, que “institui o Dia Estadual 
da Mulher Cristã, no âmbito do Estado de Roraima, e dá outras 
providências”, de autoria da Deputada Angela A. Portella; do Projeto de Lei 
nº 060/17, que “altera o artigo 3º e o § 2º do artigo 6º da Lei nº 015, de 25 
de junho de 1992, que substabelece vinculação, competências, composição 
e classificação do Conselho Estadual de Educação de Roraima e dá outras 
providências”, de autoria do Deputado Jorge Everton; do Projeto de Lei nº 
074/17, que “dispõe sobre a lavratura, a apostila e a expedição da carta-
patente aos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado de Roraima e dá outras providências”, de autoria dos Deputados 
Soldado Sampaio e Coronel Chagas; do Projeto de Decreto Legislativo nº 
031/17, que “concede a Comenda Ordem do Mérito Legislativo, na 
Categoria Mérito, ao Senhor Thaumaturgo Cézar Moreira do Nascimento e 
dá outras providências”, de autoria do Deputado Masamy Eda; do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 051/17, que “concede a Comenda Orgulho de 
Roraima a pessoa que indica e dá outras providências”, de autoria da Mesa 
Diretora; do Projeto de Resolução Legislativa nº 07/17, que “institui o 
Programa Roraima Sem Drogas”, de autoria do Deputado Naldo da Loteria; 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 002/17, que “concede a Comenda 
Orgulho de Roraima ao Senhor Jésus Rodrigues do Nascimento e dá outras 
providências”, de autoria do Deputado Brito Bezerra; do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 017/17, que “concede a Comenda Orgulho de Roraima a 
pessoa que indica e dá outras providências”, de autoria do Deputado Brito 
Bezerra; e do Projeto de Decreto Legislativo nº 041/17, que “concede a 
Comenda Orgulho de Roraima ao Senhor Alexandre Salomão de Oliveira e 
dá outras providências”, de autoria do Deputado Chico Mozart. Em seguida, 
o Senhor Presidente suspendeu a Sessão para que as Comissões em conjunto 
pudessem analisar e emitir parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 
015/17 e aos Projetos de Lei nºs 060/17 e 074/17. Após o tempo necessário, 
o Senhor Presidente reabriu a Sessão solicitando ao Senhor Primeiro-
Secretário proceder à leitura do Projeto de Lei nº 026/17 e do parecer da 
Comissão. Colocado em discussão e votação nominal/eletrônica, o Projeto 
foi aprovado por 13 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. 
Continuando, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário 
proceder à leitura do Projeto de Lei nº 074/17 e do parecer da Comissão. 
Colocado em discussão e votação nominal/eletrônica, o Projeto foi 
aprovado com emendas por 13 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma 
abstenção. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-
Secretário proceder à leitura do Projeto de Lei Complementar nº 015/17 e 
do parecer da Comissão. Colocado em discussão e votação nominal/
eletrônica, a matéria foi aprovada, em primeiro turno, por 13 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Em seguida, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Projeto de Lei nº 025/17 e do parecer da Comissão. Colocado em discussão 
e votação nominal/eletrônica, o Projeto foi aprovado por 13 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Após, o Senhor Presidente 
solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do Projeto de Lei 
nº 060/17 e do parecer da Comissão. Colocado em discussão e votação 
nominal/eletrônica, o Projeto foi aprovado com emendas por 14 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Dando continuidade, o 
Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à 
leitura do Projeto de Resolução Legislativa nº 07/17 e do parecer da 
Comissão. Colocado em discussão e votação nominal/eletrônica, o Projeto 
foi aprovado por 14 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. 
Continuando, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário 
proceder à leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 051/17 e do parecer 
da Comissão. Colocado em discussão e votação nominal/eletrônica, o 
Projeto foi aprovado por 14 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma 
abstenção. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-
Secretário proceder à leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 02/17 e 
do parecer da Comissão. Colocado em discussão e votação nominal/
eletrônica, o Projeto foi aprovado por 14 votos favoráveis, nenhum contra e 
nenhuma abstenção. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Primeiro-Secretário proceder à leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 
017/17 e do parecer da Comissão. Colocado em discussão e votação 
nominal/eletrônica, o Projeto foi aprovado com emendas por 13 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Após, o Senhor Presidente 
solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do Projeto de 

2.800,00 (dois mil e oitocentos reais); Comunicado nº AL093621, de 
19/09/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 
informando liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e 
Mestres da Escola Estadual Indígena Santo Antônio de Pádua, no valor de 
R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais); Comunicado nº AL093622, de 
19/09/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 
informando liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e 
Mestres da Escola Estadual Indígena Júlio Pereira, no valor de R$ 3.300,00 
(três mil e trezentos reais); Comunicado nº AL093623, de 19/09/17, do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando 
liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola 
Municipal Maria Alzira Marinho de Brito, no valor de R$ 1.410,00 (mil 
quatrocentos e dez reais); Comunicado nº AL093624, de 19/09/17, do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando 
liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola 
Municipal Indígena Princesa Isabel, no valor de R$ 2.120,00 (dois mil 
cento e vinte reais); Comunicado nº AL093625, de 19/09/17, do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação 
de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Indígena 
José Alamano, no valor de R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais). 
GRANDE EXPEDIENTE: O Senhor Deputado Izaías Maia iniciou 
manifestando sua indignação com o reajuste de 35% nas contas de energia, 
destacando a importância da classe política e da sociedade se mobilizarem 
a fim de impedir esse aumento abusivo. Continuando, disse que a situação 
é grave, uma vez que o estado não tem energia confiável, enfatizando que, 
embora os empresários se esforçam para manter seus negócios gerando 
emprego e renda, esses aumentos só prejudicam a classe, que pode, a 
qualquer momento, ir investir em outros estados. Finalizou reportando-se à 
matéria veiculada em um jornal local onde destaca que trezentas famílias 
estão ocupando uma área às margens da BR-174, destacando que, enquanto 
o mandante não for detido, as invasões continuarão. O Senhor Deputado 
George Melo iniciou sua fala informando que, no último final de semana, 
esteve no município de Caroebe e foi surpreendido com diversas 
reclamações. Continuando, declarou que Caroebe é um polo produtor de 
bananas e aqueles produtores estão insatisfeitos com a cobrança de 17% de 
ICMS e estão solicitando que esta Casa estenda o benefício da isenção de 
ICMS, que foi aprovada aos produtores de arroz, também aos produtores de 
banana. De acordo com o Senhor Parlamentar, os produtores têm 
dificuldades para fazer as plantações e escoar seus produtos que são 
vendidos por preços irrisórios e, por conta dos 17% do ICMS, os 
empresários do Amazonas que compravam suas produções estão comprando 
em outros estados, acarretando a perda de sua produção. Finalizou fazendo 
um apelo à governadora para que encaminhe a esta Casa o projeto que 
isenta o ICMS aos produtores de banana. O Senhor Deputado Flamarion 
Portela iniciou parabenizando o Senhor Deputado Izaías Maia pela eterna 
preocupação no que tange aos problemas pertinentes à matriz energética do 
Estado de Roraima. Sugeriu ao referido Deputado, que é Presidente da 
Comissão de Defesa do Consumidor, a realização de reunião, às 15 horas, 
para receber um grupo de empresários do Estado para debater o aumento 
exorbitante na conta de energia, uma vez que tal tarifa ocasionará um 
aumento nos custos de produção ou prestação de serviço, que terá que ser 
repassado ao consumidor. Continuando, destacou que se informou a 
respeito dos motivos que levaram ao aumento da tarifa de energia e, para 
surpresa, descobriu que é para elevar a rentabilidade da ELETROBRAS, 
tornando-a uma empresa equilibrada financeiramente para posteriormente 
privatizá-la. Segundo o Parlamentar, tal atitude é, no mínimo, cretina uma 
vez que os roraimenses não podem pagar sozinhos tal montante, visto que 
em menos de dois anos ocorreram dois aumentos de tarifas, totalizando um 
reajuste de 90% na conta de energia. Prosseguindo, destacou que na 
ELETROBRAS concessionária Roraima há 70 servidores com mais de 30 
anos de serviço que estão sendo demitidos para tornar a empresa equilibrada 
financeiramente e, ao mesmo tempo, são mantidos diretores na 
ELETROBRAS ganhando um salário mensal em torno de sessenta mil 
reais. Prosseguindo, conclamou a bancada roraimense de deputados 
federais para se unirem à causa, uma vez que esses aumentos estão 
penalizando demasiadamente os roraimenses. Finalizou destacando que a 
revista Veja traz sete laudas, vinculando exclusivamente o Senador Romero 
Jucá nessa bandalheira toda, explicando detalhadamente quais são os 
interesses para que esse sistema ou para que esse status quo seja mantido. 
ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente anunciou para pauta da Ordem do 
Dia a discussão e votação, em segundo turno, do Projeto de Emenda à 
Constituição nº 011/16, que “acrescenta o artigo 27-A com seus parágrafos 
e artigo 27-B ao Texto Constitucional vigente”, de autoria dos Deputados 
Soldado Sampaio e outros. Discussão e votação, em primeiro turno, do 
Projeto de Emenda à Constituição nº 08/17, que “aditam-se §§ 2º e 3º e 
alteram-se dispositivos normativos do artigo 20-H do Texto Constitucional 
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de Governo Boa Vista/RR, informando Contrato de Repasse celebrado 
entre o Estado de Roraima e a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 
975.000,00 (novecentos e setenta e cinco milhões de reais). GRANDE 
EXPEDIENTE: O Senhor Deputado George Melo iniciou reportando-
se à cobrança de impostos aos produtores rurais do interior do estado, 
realizadas no Posto de Jundiá, destacando que o governo, de forma cruel, 
faz cobranças abusivas prejudicando a categoria que, com inúmeras 
dificuldades, consegue gerar emprego e renda no estado, mantendo suas 
plantações. Em seguida, informou que, apesar da governadora ter entregue 
títulos aos donos dos lotes neste último final de semana no município de 
Caroebe, os proprietários terão que pagar cerca de dezoito mil reais para 
registrá-los no Cartório de Imóveis, o que, segundo o Senhor Parlamentar, 
dificultará a legalização dos lotes e tornará inviável a liberação de 
empréstimos bancários para que façam investimentos no intuito de fomentar 
suas produções. Finalizou fazendo um apelo à governadora para que reveja 
a medida, uma vez que os produtores já estão sendo lesados com a cobrança 
dos impostos e não têm dinheiro para pagar pelo título. O Senhor Deputado 
Joaquim Ruiz iniciou reportando-se ao pronunciamento do Deputado 
George Melo, informando que a agricultura familiar é regida por uma 
lei federal e é isenta de qualquer tributo e, se o Governo não recolher o 
ICMS da parte do ISS sobre o transporte interestadual, o produtor vai ter 
que pagar na entrada do estado do Amazonas, sendo mais vantajoso para 
o cidadão pagar diretamente para o governo. Em seguida, referiu-se a uma 
servidora desta Casa, dizendo que a mesma lhe agrediu nas redes sociais, 
dizendo que o mesmo está armando um esquema para se beneficiar com 
110 milhões, sem saber da sua luta e das suas intenções, quando cria um 
projeto para beneficiar os próprios servidores, como o GEAP e o conjunto 
habitacional. Manifestou-se triste com o ocorrido, destacando que a sua 
intenção com essas ações não foi angariar votos, como foi injustamente 
criticado, mas ajudar os servidores. Finalizou dizendo que em todos os 
cargos que já ocupou neste estado o que mais preserva é a sua história, e o 
maior legado que está deixando para as futuras gerações é a implantação 
do Curso de Medicina, que, com certeza, seus filhos e netos irão lembrar 
desse ato como o mais nobre feito durante a sua história política. ORDEM 
DO DIA: Não houve. Prosseguindo, atendendo ao Requerimento nº 
100/17, aprovado anteriormente, o Senhor Presidente transformou a Sessão 
Ordinária em Comissão Geral, oportunidade em que esta Casa Legislativa 
realizou entrega da Comenda Orgulho de Roraima, bem como o Título 
de Cidadão Benemérito do Estado de Roraima às pessoas que indica, de 
autoria de vários deputados. Alcançada a finalidade da Comissão Geral, o 
Senhor Presidente retomou os trabalhos na fase em que se encontravam. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Não houve. E, não havendo mais nada a 
tratar, às doze horas e quarenta e três minutos, o Senhor Presidente encerrou 
a Sessão, convocando outra para o dia 9, à hora regimental. Registraram 
presença, no painel, os Senhores Deputados: Aurelina Medeiros, Brito 
Bezerra, Chico Mozart, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista 
Siqueira, Flamarion Portela, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías 
Maia, Jalser Renier, Jânio Xingu, Joaquim Ruiz, Jorge Everton, Lenir 
Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy Eda, Naldo da Loteria, Odilon 
Filho, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA

ATA DA 2638ª SESSÃO, EM 18 DE OUTUBRO DE 2017.
54º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS

(Em exercício)
 Às nove horas do dia dezoito de outubro de dois mil e 
dezessete, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
sexcentésima trigésima oitava 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.
 Convido a Senhora Deputada Lenir Rodrigues para atuar como 
Segunda-Secretária ad hoc.
 Solicito à Senhora Segunda-Secretária que faça a leitura da Ata 
da sessão anterior.
 A Senhora Segunda-Secretária Lenir Rodrigues – Lida a Ata.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados 
que queira discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica: os 
Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.

Decreto Legislativo nº 041/17 e do parecer da Comissão. Colocado em 
discussão e votação nominal/eletrônica, o Projeto foi aprovado com 
emendas por 13 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Em 
seguida, por falta de quórum regimental, o Senhor Presidente transferiu as 
demais matérias para a pauta da Ordem do Dia da próxima Sessão. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Senhor Deputado Soldado Sampaio 
informou que a reunião da Comissão de Administração, Serviços Públicos 
e Previdência, juntamente com a Comissão de Defesa dos Direitos 
Humanos, Minorias e Legislação Participativa e Comissão de Saúde e 
Saneamento, prevista para ocorrer às 15h do corrente, foi transferida para o 
próximo dia 21. O Senhor Deputado Evangelista Siqueira parabenizou a 
todos os radialistas do estado de Roraima pela passagem do seu dia. Em 
seguida, o Senhor Presidente agradeceu o apoio recebido dos seus pares na 
aprovação do Projeto de Lei nº 074/14, destacando sua relevância para o 
estado de Roraima. Continuando, informou que a Sessão Plenária do 
próximo dia 08 será transformada em Comissão Geral, momento em que 
esta Casa agraciará com a Comenda de Orgulho de Roraima as 
personalidades aprovadas por este Poder. E, não havendo mais nada a tratar, 
o Senhor Presidente, às onze horas e cinquenta e nove minutos, encerrou a 
Sessão, convocando outra para o dia 8 de novembro, 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, Joaquim Ruiz, Jorge 
Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy Eda, Naldo da 
Loteria, Odilon Filho, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA SEXCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA 
QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUINQUAGÉSIMO QUARTO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
Às nove horas do dia oito de novembro dois mil e dezessete, no Plenário 
desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima sexcentésima 
quadragésima quinta 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. Em seguida, convidou a Senhora 
Deputada Lenir Rodrigues para atuar como Segunda-Secretária ad hoc, 
a qual solicitou proceder à leitura da Ata da Sessão anterior, que foi lida 
e aprovada na íntegra. Prosseguindo, solicitou ao Senhor Primeiro-
Secretário, Deputado Naldo da Loteria, fazer a leitura do Expediente. 
RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO: Mensagem Governamental nº 
82, de 31/10/17, encaminhando para apreciação o Projeto de Lei nº 134, 
que “autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o 
BANCO DO BRASIL S/A e dá outras providências”. RECEBIDOS DOS 
DEPUTADOS: Indicação nº 482, de 07/11/17, de autoria do Deputado 
Evangelista Siqueira, encaminhando ao Governo do Estado, solicitação 
para recuperação de uma ponte sobre o Rio Caroebe, localizada no Km 
30 da Vicinal 28, no Projeto de Assentamento Sabiá, Município de São 
João da Baliza-RR; Indicação nº 483, de 07/11/17, de autoria do Deputado 
Evangelista Siqueira, encaminhando ao Governo do Estado, solicitação 
para construção de uma ponte sobre o Rio Branquinho, localizada no Km 
42 da Vicinal 28, no Projeto de Assentamento Sabiá, Município de São 
João da Baliza-RR; Indicação nº 484, de 07/11/17, de autoria do Deputado 
Evangelista Siqueira, encaminhando ao Governo do Estado, solicitação 
para construção de uma quadra poliesportiva na Escola Estadual Roraima, 
Município de Caracaraí-RR; Indicação nº 485, de 07/11/17, de autoria do 
Deputado Evangelista Siqueira, encaminhando ao Governo do Estado, 
solicitação para recuperação de uma ponte sobre o Rio Caroebe, localizada 
no Km 30 da Vicinal 28, no Projeto de Assentamento Sabiá, Município 
de São João da Baliza-RR; Indicação nº 486, de 07/11/17, de autoria do 
Deputado Zé Galeto, encaminhando ao Governo do Estado, solicitação 
para reforma da Escola Estadual Maria Sônia de Brito Oliva, localizada na 
Avenida S-24, 550 – Senador Hélio Campos; Indicação nº 487, de 07/11/17, 
de autoria do Deputado Zé Galeto, encaminhando ao Governo do Estado, 
solicitação para revitalização da Escola Estadual Oswaldo Cruz, localizada 
na Avenida Getúlio Vargas, 5364 – Centro; Requerimento nº 102, de 
07/11/2017, de autoria da Deputada Angela A. Portella, comunicando 
sua ausência na Sessão Plenária do dia 1º de novembro do corrente ano; 
Requerimento nº 103, de 07/11/17, de autoria do Deputado Masamy Eda, 
requerendo a transformação da Sessão Plenária do dia 30/11/17 em Sessão 
Solene, para entrega de comendas propostas pelo parlamentar, já aprovadas 
em plenário. DIVERSOS: Ofício nº 322, de 30/10/17, do Conselho 
Regional de Enfermagem de Roraima – COREN-RR, encaminhando cópia 
do Relatório Circunstanciado de Fiscalização nº 57/17, para conhecimento 
e providências; Ofício nº 306, de 01/11/17, da CAIXA - Gerência Executiva 
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financeiros no valor de R$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais) 
à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Vovó Júlia.
 Comunicado nº AL020267, de 14/07/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 3.370,00 (três mil, trezentos e setenta reais) à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Menino Jesus.
 Comunicado nº AL020268, de 14/07/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 1.490,00 (mil, quatrocentos e noventa reais) à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Rio Branco.
 Comunicado nº AL020269, de 14/07/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 2.730,00 (dois mil, setecentos e trinta reais) à 
Associação de Pais e Mestres do Centro de Educação Infantil Jael da Silva 
Barradas.
 Comunicado nº AL020270, de 14/07/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta 
reais) à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Menino Jesus de 
Praga.
 Comunicado nº AL020271, de 14/07/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 11.710,00 (onze mil, setecentos e dez reais) à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Ioládio Batista da Silva.
 Comunicado nº AL020272, de 14/07/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 2.210,00 (dois mil, duzentos e dez reais) à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Indígena Anauá.
 Comunicado nº AL020273, de 14/07/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 3.230,00 (três mil, duzentos e trinta reais) à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Terezinha de Jesus.
 Comunicado nº AL020274, de 14/07/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 1.590,00 (mil, quinhentos e noventa reais) à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Andreza Rufino.
 Comunicado nº AL020275, de 14/07/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 3.390,00 (três mil, trezentos e noventa reais) à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Pedro Moleta.
 Comunicado nº AL020276, de 14/07/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) à Associação de 
Pais e Mestres da Escola Municipal Vó Hilda Klenniving da Silva.
 Comunicado nº AL020277, de 14/07/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal José Alves Barbosa.
 Comunicado nº AL020278, de 14/07/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais) à Associação 
de Pais e Mestres da Escola Municipal Ordalia Araújo de Lima.
 Comunicado nº AL020279, de 14/07/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 2.810,00 (dois mil, oitocentos e dez reais) à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Boneca Emília.
 Comunicado nº AL020280, de 14/07/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) à Associação de Pais e 
Mestres da Escola Municipal Rujane Severiano dos Santos.
 Comunicado nº AL020281, de 14/07217, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de 
recursos financeiros no valor de R$ 7.120,00 (sete mil, cento e vinte reais) à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Hilda Franco de Souza.
 Comunicado nº AL020282, de 14/07/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 6.490,00 (seis mil, quatrocentos e noventa reais) 
à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
José Lírio dos Reis.
 Comunicado nº AL020283, de 14/07/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 7.290,00 (sete mil, duzentos e noventa reais) à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Maria de Fátima Faria 
Andrade.
 Comunicado nº AL020284, de 14/07/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 

 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS:
 Projeto de Decreto Legislativo nº 49, de 11/10/17, de autoria do 
Deputado Chico Mozart, que “Concede a Comenda Orgulho de Roraima a 
William Jorge Fernandes Neves, e dá outras providências”.
 Indicação nº 458, de 17/10/17, do Deputado Izaías Maia ao 
Governo do Estado, solicitando reforma da quadra de esporte da Escola 
Estadual Henrique Dias, localizada no município de São João da Baliza – 
RR.
 Indicação nº 459, de 17/10/17, do Deputado Valdenir Ferreira ao 
Governo do Estado, solicitando instalação de núcleos de identificação nos 
municípios do interior do estado de Roraima.
 Proposta de Moção de Pesar nº 24, de 18/10/17, de autoria do 
Deputado Naldo da Loteria, pelo falecimento do Senhor Horácio Pereira de 
Carvalho, ocorrido em 17 de outubro, nesta capital.
 Requerimento nº 085, de 17/10/17, de autoria da Deputada Lenir 
Rodrigues, Presidente da Comissão Especial Interna criada nos termos da 
Resolução nº 014/2017, requerendo prorrogação de prazo por igual período 
para funcionamento daquela comissão.
 Requerimento nº 086, de 17/10/17, de autoria do Deputado Jorge 
Everton, solicitando exame global do plenário, do que trata o Projeto de 
Lei nº 016/2017, apreciado conclusivamente na Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação Final, conforme preceitua o art. 38 do Regimento Interno 
desta Casa Legislativa.
 Requerimento nº 087, de 17/10/17, de autoria do Deputado Jorge 
Everton, requerendo exame global do plenário do que trata o Projeto de 
Lei nº 069/2017, apreciado conclusivamente na Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação Final, conforme preceitua o art. 38 do Regimento Interno 
desta Casa Legislativa.
 Memorando nº 016, de 17/10/17, de autoria do Deputado 
Dhiego Coelho Fogaça, comunicando sua ausência no período de 17 a 19 
de outubro do corrente ano.
 Memorando nº 085, de 16/10/17, de autoria do Deputado 
Evangelista Siqueira, justificando sua ausência na sessão plenária do dia 28 
de setembro do corrente ano.
 DIVERSOS:
 Ofício nº 457, de 06/10/17, da Universidade Federal de 
Roraima – UFRR, ao Presidente desta Casa Legislativa, solicitando apoio 
e o convidando a participar de evento a ser realizado no período de 9 a 11 
de outubro, do corrente ano, o qual abordará a temática “Antropologia e 
Encontro de Saberes: diálogos interepistêmicos”.
 Ofício nº 193.12, de 10/10/17, do Sindicato dos Trabalhadores 
Civis Efetivos do Poder Executivo do Estado de Roraima - SINTRAIMA, 
encaminhando proposta do novo PCCR-ADERR, para conhecimento.
 Ofício nº 220, de 11/10/17, da Ordem dos Advogados do 
Brasil – Seccional Roraima, encaminhando cópia do parecer aprovado 
pelo Conselho Pleno da OAB/RR, em relação a proposta legislativa de 
autoria do Executivo Estadual, que trata do Plano de Cargos, Carreiras 
e Remunerações dos servidores da Universidade Estadual de Roraima – 
UERR.
 Ofício nº 121, de 11/10/17, do Sindicato dos Profissionais de 
Enfermagem do Estado de Roraima – SINDPRER, à Deputada Aurelina 
Medeiros – Presidente da Comissão de Saúde do Estado, solicitando 
o espaço Tribuna para apresentar e discutir as demandas da Saúde, 
especialmente as da categoria de Enfermagem.
 Ofício nº 122, de 11/10/17, do Sindicato dos Profissionais de 
Enfermagem do Estado de Roraima – SINDPRER, ao Presidente desta 
Casa Legislativa, solicitando o espaço Tribuna para apresentar e discutir as 
demandas da Saúde, especialmente as da categoria de Enfermagem.
 Ofício nº 056, de 13/10/17, do Instituto de Previdência do 
Estado de Roraima – IPER, encaminhando documentação em resposta ao 
Ofício nº 066/2017/S.L/PRES.
 Comunicado nº AL020264, de 14/07/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 7.070,00 (sete mil e setenta reais) à Associação 
de Pais e Mestres da Escola Municipal Maria Teresa Maciel da Silveira 
Melo.
 Comunicado nº AL020265, de 14/07/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 2.540,00 (Dois mil, quinhentos e quarenta reais) 
à Associação de Pais e Mestres da Creche Municipal Vovó Clara.
 Comunicado nº AL020266, de 14/07/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
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Resolução nº 014/17, solicitando prorrogação de prazo, por igual período, 
para seu funcionamento; o Requerimento nº 090/17, requerendo, após 
ouvir do Plenário, a não realização de Sessão Ordinária no Plenário 
Deputada Noêmia 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 Parágrafos 1º 
ao 8º, a realização de Sessão Itinerante  na mesma data, às 16h, na sede 
do município de Caracaraí, onde esta Casa Legislativa estará ouvindo os 
anseios das lideranças locais para subsidiar a Lei Orçamentária Estadual 
para o exercício financeiro de 2018, bem como realizar entrega de comenda 
orgulho de Roraima a personalidades da localidade, aprovadas por esta 
Casa de Leis, de autoria de vários deputados; a Proposta de Moção de Pesar 
nº 021/17, aos familiares do Senhor João Lopes Lima, pelo seu falecimento 
ocorrido no dia 30 de setembro do corrente, nesta capital, de autoria da 
Deputada Lenir Rodrigues; a Proposta de Moção de Aplauso nº 022/17, 
para o Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro”, de autoria da 
Deputada Aurelina Medeiros; a Proposta de Moção de Aplauso nº 023/17, 
para o Dia do Médico, comemorado em 18 de outubro”, de autoria da 
Deputada Aurelina Medeiros; a Proposta de Moção de Pesar nº 024/17, aos 
familiares do Senhor Horácio Pereira de Carvalho, pelo seu falecimento 
ocorrido na tarde do dia 17 de outubro do corrente, nesta capital, de autoria 
do Deputado Naldo da Loteria.
 Suspendo a Sessão para que Comissão Especial Interna criada 
através da Resolução nº 32/17, possa analisar e emitir Parecer ao Projeto 
de Emenda à Constituição nº 008/17; para que as Comissões em conjunto 
possam analisar e emitir parecer aos Projeto de Lei Complementar nºs 
15/17 e 16/17 e ao Substitutivo ao Projeto de Lei nº 078/70, e para que 
a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final pudesse analisar e 
emitir Parecer aos Projetos de Resolução Legislativa nºs 14/17 e 15/17 e 
aos Projetos de Decretos Legislativos nº 047/17 e 048/17.
 Está suspensa a Sessão.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Dou por reaberta a 
Sessão.
 Solicito o Senhor Primeiro-Secretário que proceda a leitura do 
Requerimento nº 083/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da loteria – Lido o 
Requerimento nº 083/17.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Coloco em discussão e 
votação simbólica, os Deputados que forem favoráveis, permaneçam como 
estão.
 Dou por aprovado por unanimidade o Requerimento nº 083/17.
 Solicito o Senhor Primeiro-Secretário que proceda a leitura do 
Requerimento nº 084/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da loteria – Lido o 
Requerimento nº 084/17.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Coloco em discussão e 
votação simbólica, os Deputados que forem favoráveis, permaneçam como 
estão.
 Dou por aprovado por unanimidade o Requerimento nº 084/17.
 Solicito o Senhor Primeiro-Secretário que proceda a leitura do 
Requerimento nº 085/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da loteria – Lido o 
Requerimento nº 085/17.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Coloco em discussão e 
votação simbólica, os Deputados que forem favoráveis, permaneçam como 
estão.
 Dou por aprovado por unanimidade o Requerimento nº 085/17.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues pede Questão de 
Ordem – Senhor Presidente, gostaria de pedir a inversão da pauta para que 
possamos votar o Projeto de Decreto Legislativo nº 048/17, que concede a 
Comenda Orgulho de Roraima as pessoas do município de Caracaraí que 
indicam e dá outras providências, considerando que amanhã a Assembleia 
Legislativa estará com o Programa “Assembleia ao seu Alcance”, que 
estará no município de Caracaraí.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Consulto o Plenário sobre 
o pedido de inversão de pauta da Deputada Lenir Rodrigues. Os deputados 
que concordam permaneçam como estão.
 Aprovado o requerimento de inversão de pauta da deputada 
Lenir Rodrigues.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente quero fazer um apelo aos colegas que permaneçam no 
plenário, pois, estamos com o quórum mínimo e eu preciso desse apoio para 
aprovar o meu projeto que é de suma importância para os nossos estudantes 
do estado, principalmente para aqueles que não têm condições nenhuma de 
ir para uma escola particular de nível superior ou de ir para outros estados 
fazer cursos importantes, como o curso de medicina da Universidade 
Estadual de Roraima – UERR.

financeiros no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) à Associação de 
Pais e Mestres da Escola Municipal Indígena Vovó Antônia Celestina da 
Silva.
 Comunicado nº AL020285, de 14/07/17, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de 
recursos financeiros no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) 
à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Jóquei Clube.
 Comunicado nº AL020286, de 14/07/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 2.340,00 (dois mil, trezentos e quarenta reais) à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Zildeth Puga Rocha.
 Comunicado nº AL020287, de 14/07/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 10.620,00 (dez mil, seiscentos e vinte reais) à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Ana Sandra Nascimento 
de Queiroz.
 Comunicado nºAL020288, de 14/07/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 7.210,00 (sete mil, duzentos e dez reais) à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Josefa da Silva Gomes.
 Comunicado nº AL020289, de 14/07/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 2.620,00 (dois mil, seiscentos e vinte reais) à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professor Jean de Sousa.
 Comunicado nº AL020290, de 14/07/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 2.190,00 (dois mil cento e noventa reais) à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Aldenora Ribeiro.
 Era o que constava do expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário quer proceda à chamada dos oradores inscritos para o 
Grande expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, não há orador inscrito para o Grande Expediente.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Não havendo orador para 
o grande expediente passaremos para Ordem do dia.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz pede uma Questão de 
Ordem – Senhor Presidente quero fazer um apelo a Mesa para que inclua 
na pauta da Ordem do Dia o meu projeto.
 O Senhor Presidente Chico Mozart - Constam na pauta da Ordem 
do Dia a  discussão e votação em primeiro turno, do Projeto de Emenda à 
Constituição nº 008/17, que “aditam-se §§ 2º e 3º e alteram-se dispositivos 
normativos do artigo 20-H do texto constitucional vigente”, de autoria 
da Mesa Diretora e vários deputados; o Projeto de Lei Complementar nº 
015/17, que “Altera o art. 4º, inciso II, da Lei nº 1109, de outubro de 2016”, 
institui política estadual de incentivo a geração e aproveitamento da energia 
solar, eólica e biomassa e dá outras providências, de autoria do Deputado 
Brito Bezerra; o 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; o Projeto de Resolução Legislativa nº 014/17, 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”, 
de autoria da Mesa Diretora; o 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 de carreira de Procurador da Assembleia 
Legislativa e dá outras providências”, de autoria da Mesa Diretora. E, 
discussão e votação em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 
047/17, que “concede a Comenda Orgulho de Roraima aos professores que 
indica e dá outras providências”, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues 
e do Deputado Jalser Renier; o Projeto de Decreto Legislativo nº 048/17, 
que “Concede a Comenda Orgulho de Roraima às pessoas do município de 
Caracaraí que indica e dá outras providências”, autoria da Mesa Diretora; 
o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 078/17, que dispõe sobre a distribuição 
de vagas por curso na Universidade Estadual de Roraima - UERR, para 
candidatos provenientes da Capital do estado e do interior, provenientes de 
instituições privadas ou públicas, e dá outras providências, de autoria do 
Deputado Joaquim Ruiz; o Requerimento nº 083/17, da Comissão Especial 
Interna criada através da Resolução nº 032/17, solicitando prorrogação 
de prazo, por igual período, para seu funcionamento; o Requerimento nº 
084, da Comissão Especial Interna criada através da Resolução nº 035/15, 
alterada pelas Resoluções nºs 004/16, 029/16, 022/17 e 033/17, solicitando 
prorrogação de prazo, por igual período, para seu funcionamento; o 
Requerimento nº 085, da Comissão Especial Interna criada através da 
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 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Senhor Presidente, 
podem me perguntar por que fizemos cota única para os municípios do 
interior? Porque, de acordo com os dados do IBGE sobre a população do 
nosso estado, 61% da nossa população é parda, 24% brancos, 4% negros 
e 11% indígenas. Se abrirmos 40% das vagas para o interior estaremos 
beneficiando os indígenas que em sua maioria estão localizados no norte 
do estado, estaremos beneficiando os negros que compõem a região de 
Mucajaí, Iracema e Caracaraí; estaremos beneficiando os brancos mais ao 
sul do estado e estaremos beneficiando a população urbana da capital Boa 
Vista e deixando a cota, que todos os estados têm, para suas escolas públicas, 
e de 20% para todos os estudantes do Brasil sem prejudicar ninguém. Tive 
um contato com o Ministério Público e o Ministério Público, eles foram 
favoráveis, verificando a situação da nossa população. Dessa forma que foi 
feita, todos serão beneficiados, nenhum negro, nenhum indígena, nenhum 
pardo e nenhum branco será prejudicado. Era isso, Senhor Presidente, e 
gostaria de fazer um apelo aos colegas Deputados que aprovem esse 
projeto, que é um projeto da Assembleia Legislativa, de todos nós, e não do 
Joaquim Ruiz. Obrigado.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues para discutir – Senhor 
Presidente quero parabenizar o Deputado Joaquim Ruiz porque acredito 
muito que estamos valorizando o estudante que estuda aqui e que mora 
aqui, e não aquele que vem de fora, faz o vestibular, entra e depois pede a 
transferência e leva essa vaga do estado. Então, Vossa Excelência está de 
parabéns pelo lindo e maravilhoso projeto, porque realiza justiça com quem 
mora no estado de Roraima. Vossa Excelência tem meu apoio e quero pedir 
aos colegas o apoio para a aprovação desse projeto.
 O Senhor presidente Chico Mozart – Essa presidência também 
parabeniza o deputado Joaquim Ruiz pela iniciativa em resguardar o direito 
dos roraimenses do interior e da capital.
 O Senhor Deputado George Melo – Quero pedir aos colegas que 
votem favorável a proposta do nosso colega Joaquim, embora eu deva ainda 
fazer alguns comentários com relação a esse curso de medicina, devo ainda 
me pronunciar no plenário, sou a favor do projeto do Deputado Joaquim. 
Mas devo fazer ainda algumas considerações a respeito da faculdade de 
medicina no nosso estado, feito pela UERR.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Gostaria de pedir aos 
amigos e ao Deputado Joaquim, autor da matéria, que fizéssemos uma 
emenda de plenário, pois acredito que 20% de vagas para as pessoas de 
fora ainda é muito, 10% acredito ser de bom tamanho, ser o suficiente para 
as pessoas de fora. Esse era o meu pedido, que fizéssemos uma emenda de 
plenário e tentássemos conversar com a justiça para convencê-los de que é 
necessária essa alteração. Obrigado.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Não havendo mais quem 
queira discutir, o projeto está em votação. 
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus para Justificativa de Voto 
– Presidente quero dizer que orientamos e votamos a favor, com louvor no 
Projeto do Deputado Joaquim Ruiz. Quero dizer que esse projeto é justo, 
limita a ação daqueles que vêm aqui só para se aproveitar das nossas escolas, 
nossas faculdades, nossos bens e depois vão embora do nosso estado. Esse 
curso fica realmente para quem deseja ficar em Roraima, para quem deseja 
morar em Roraima. E, lamentavelmente, não deu para fazer a emenda de 
plenário sugerida pelo Deputado Gabriel, pois creio que 20% seria muito, 
realmente, mas, de qualquer forma, o Deputado Joaquim procurou fazer 
justiça, limitando essas vagas, e por isso votamos favorável ao projeto do 
Deputado Joaquim Ruiz.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Está encerrada a votação. 
Dou por aprovado por 14 votos “sim”, nenhum “não”, e nenhuma abstenção, 
o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 078/17.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Resolução Legislativa nº 014/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Procede à 
leitura do Projeto de Resolução Legislativa nº 014/17.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Em discussão o Projeto 
de Resolução Legislativa nº 014/17. Não havendo quem queira discuti-lo, o 
projeto está em votação. Solicito a abertura do painel para votação.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz pede Questão de Ordem – 
Senhores Deputados, esse projeto é importantíssimo, é sobre o problema 
dos procuradores, Deputado Brito, Deputado George.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Está encerrada a votação. 
Dou por aprovado, em primeiro turno, o Projeto de Resolução Legislativa 
nº 078/17, por 13 votos “sim”, nenhum “não” e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que faça a leitura do 
Projeto de Resolução Legislativa nº 015/17 e do parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação Final.
 O Senhor Primeiro-Secretário Lenir Rodrigues – Lido o 
Projeto de Resolução Legislativa nº 015/17.

 O Senhor Presidente Chico Mozart – Gostaria de solicitar aos 
Deputados, que se encontram na Casa, que tomem assento ao plenário, pois 
temos matérias importantes a serem votadas.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda a leitura do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 048/17, e do parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação Final.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
parecer. 
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Em discussão o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 048/17. Não havendo quem queira discuti-lo, em 
votação. A votação será nominal e eletrônica, votando “sim”, os Deputados 
aprovam o Projeto de Decreto Legislativo nº 048/17, votando “não”, o 
rejeitam. Solicito a abertura do painel eletrônico.
 Dou por aprovado com treze votos favoráveis, nenhum contra 
e nenhuma abstenção, o Projeto de Decreto Legislativo nº 048/17, que 
concede a Comenda Orgulho de Roraima as pessoas de Caracaraí que 
indica e dá outras providências, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues e 
Deputado Jalser Renier.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda a leitura do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 047/17, e do parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação Final.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido o 
parecer da Comissão.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Em discussão o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 047/17. Não havendo quem queira discuti-lo, 
coloco-o em votação. A votação será nominal e eletrônica, votando “sim”, 
os Deputados aprovam o Projeto de Decreto Legislativo nº 047/17, votando 
“não”, o rejeitam. Solicito a abertura do painel eletrônico.
 Dou por aprovado com treze votos favoráveis, nenhum contra 
e nenhuma abstenção, o Projeto de Decreto Legislativo nº 047/17, que 
concede a Comenda Orgulho de Roraima aos professores que indica e dá 
outras providências, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues e Deputado 
Jalser Renier.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Solicito ao senhor 
Primeiro-Secretário que proceda a leitura da Moção de Pesar nº 021/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lida a 
Moção de Pesar nº 021/17.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Em discussão a Moção de 
Pesar nº 021/17.
 Não havendo nenhum deputado que queira discutir a matéria, 
coloco-a em votação. A votação será simbólica, os Deputados que 
concordam permaneçam como estão. Aprovada.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura da 
Moção de Aplauso nº 022/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lida a 
Moção de Aplauso nº 022/17.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Em discussão a Moção de 
Aplauso nº 022/17. 
 Não havendo nenhum Deputado que queira discutir a matéria, 
coloco-a em votação. A votação será simbólica, os Deputados que 
concordam permaneçam como estão. Aprovada.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura da 
Moção de Aplauso nº 023/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lida a 
Moção de Aplauso nº 023/17.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Em discussão a Moção de 
Aplauso nº 023/17.
 Não havendo nenhum deputado que queira discutir a matéria, 
coloco-a em votação. A votação será simbólica, os Deputados que 
concordam permaneçam como estão. Aprovada.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura da 
Moção de Pesar nº 024/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lida a 
Moção de Pesar nº 024/17.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Em discussão a Moção de 
Pesar nº 024/17.
 Não havendo nenhum deputado que queira discutir a matéria, 
coloco-a em votação. A votação será simbólica, os Deputados que 
concordam permaneçam como estão. Aprovada.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Substitutivo ao Projeto de Lei nº 078/17, bem como o Parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação Final.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Lido do 
Substitutivo ao Projeto de Lei nº 078/17.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Em discussão o 
Substitutivo ao Projeto de Lei nº 078/17.
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ATA DA 2639ª SESSÃO, EM 24 DE OUTUBRO DE 2017.
54º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER

 Às nove horas do dia vinte e quatro de outubro de dois mil e 
dezessete, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
sexcentésima trigésima nona Sessão Ordinária do quinquagésimo quarto 
período Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro 
aberta a presente Sessão. 
 Convido a Senhora Deputada Lenir Rodrigues para atuar como 
Segunda-Secretária ad hoc a qual solicito que faça a leitura da Ata da 
Sessão anterior.
 A Senhora Segunda-Secretária Lenir Rodrigues – (Lida a Ata).
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados 
que queira discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica: 
os Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Dou por 
aprovada a Ata da Sessão anterior. Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário 
que proceda à leitura do Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS: Indicação nº 460, de 
18/10/17, de autoria do Deputado Evangelista Siqueira ao Governo do 
Estado, para recuperação da Vicinal 3, com 11 km de extensão, no Projeto 
de Assentamento Tepequém, município de Amajari – RR; Indicação nº 461, 
de 18/10/17, do Deputado Evangelista Siqueira ao Governo do Estado, para 
recuperação da Vicinal Bom Jesus, com 22 km de extensão, no Projeto de 
Assentamento Bom Jesus, município de Amajari – RR; Indicação nº 462, 
de 18/10/17, do Deputado Evangelista Siqueira ao Governo do Estado, para 
recuperação de uma ponte localizada sobre o Igarapé Tucumã, no Projeto 
de Assentamento Tepequém, município de Amajari – RR; Indicação nº 463, 
de 18/10/17, do Deputado Evangelista Siqueira ao Governo do Estado, 
para recuperação da Vicinal 1, com 16 km de extensão, no Projeto de 
Assentamento Tepequém, município de Amajari, após a Vila do Trairão; 
Indicação nº 464, de 23/10/17, do Deputado Masamy Eda ao Governo do 
Estado, para regularização do serviço de transporte dos alunos especiais 
do Centro Estadual de Atendimento Educacional Especializado Denise 
Messias Santos, localizado no município de Caracaraí – RR; Memorando nº 
091, de 16/10/17, de autoria do Deputado Evangelista Siqueira, justificando 
sua ausência na Sessão Plenária do dia 3 de outubro do corrente ano; 
Memorando nº 192, de 18/10/17, de autoria do Deputado Masamy Eda, 
justificando sua ausência nas Sessões Plenárias dos dias 3 e 4 de outubro 
do corrente ano; Memorando nº 200, de 18/10/17, do Deputado Soldado 
Sampaio à Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Família, da 
Mulher, da Criança, do Adolescente e Ação Social, comunicando ocorrência 
de suposto crime de pedofilia e pedindo providências; Memorando nº 
016, de 18/10/17, de autoria do Deputado Flamarion Portela, informando 
sua ausência na Sessão Plenária do dia 19 de outubro do corrente ano; e 
Memorando nº 080, de 23/10/17, de autoria do Deputado Jorge Everton, 
informando sua ausência à Sessão Plenária do dia 11 de outubro do corrente 
ano.
 DIVERSOS: Ofício nº 3116, de 10/10/17, da Secretaria de 
Estado da Saúde – SESAU, encaminhando Relatório Detalhado do 2º 
Quadrimestre referente ao Exercício 2017, conforme Lei Complementar 
141/2012; Ofício nº 263, de 26/10/17, da CAIXA - Gerência Executiva 
de Governo Boa Vista/RR, notificando crédito de recursos financeiros no 
valor de R$ 0,14 (catorze centavos); Ofício nº 264, de 26/10/17, da CAIXA 
- Gerência Executiva de Governo Boa Vista/RR, notificando crédito de 
recursos financeiros no valor de R$ 2.080.899,40 (dois milhões oitenta 
mil oitocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos); Ofício nº 297, 
de 20/10/17, da CAIXA - Gerência Executiva de Governo Boa Vista/RR, 
notificando crédito de recursos financeiros no valor de R$ 6.502.238,25 (seis 
milhões quinhentos e dois mil duzentos e trinta e oito reais e vinte e cinco 
centavos); Ofício nº 298, de 20/10/17, da CAIXA – Gerência Executiva 
de Governo Boa Vista/RR, notificando crédito de recursos financeiros no 
valor de R$ 3.401.699,82 (três milhões quatrocentos e um mil seiscentos e 
noventa e nove reais e oitenta e dois centavos); Comunicado nº AL020291, 
de 14/07/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE, informando liberação de recursos financeiros no valor de R$ 
2.460,00 (dois mil quatrocentos e sessenta reais) à Associação de Pais e 
Mestres da Escola Municipal Santa Teresa; Comunicado nº AL020292, de 
14/07/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 
informando liberação de recursos financeiros no valor de R$ 4.430,00 

 O Senhor Presidente Chico Mozart – Em discussão o Projeto 
de Resolução Legislativa nº 015/17. Não havendo quem queira discuti-lo, o 
projeto está em votação. A votação será nominal e eletrônica.
 Solicito a abertura do painel para a votação. 
 Está encerrada a votação. Declaro aprovado a matéria por 13 
votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção, em primeiro turno, 
o Projeto de Resolução Legislativa nº 015/17.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que faça a verificação de 
quórum.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Não há 
quórum, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Não havendo quórum 
transferimos o restante da pauta para a próxima Sessão.
 Passaremos, agora, para o Expediente de Explicações Pessoais.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Senhor Presidente, 
quero aproveitar e parabenizar novamente o Deputado Joaquim Ruiz. 
Estou muito feliz com a aprovação do projeto de Vossa Excelência. E 
também quero aproveitar o dia de hoje para dar os parabéns aos médicos e 
as médicas. E, de forma muito especial, quero lembrar três médicos aqui: 
doutora Suzete Mota, doutor Alceste Madeira, doutora Eugênia Glaucy. Vai 
meus parabéns muito especial a esses três médicos do estado de Roraima. 
E aproveitar a ocasião para dar um abraço ao doutor Mozart, também, esse 
médico tão querido de nosso estado. Em nome dele, todos os médicos de 
nosso estado no dia de hoje.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Senhor Presidente, quero 
agradecer do fundo do meu coração a todos os colegas, especialmente a 
Deputada Lenir, pela aprovação, por unanimidade, do Projeto. E daqui 
para a frente toda a história do nosso estado, principalmente na área da 
saúde. Para aqueles jovens, Deputada Lenir, a senhora que veio do 
interior do Mucajaí sabe que amanhã esses jovens irão ter oportunidade 
de ser um médico ou enfermeiro. Quero aproveitar também e parabenizar 
a Deputada Lenir, a senhora falou numa geração, eu vou falar na outra. 
Quero parabenizar em nome dos médicos o Senador Mozarildo, um dos 
médicos mais antigos de nosso estado; Senador Augusto Botelho, outro 
médico tradicional, quando não havia ainda muitos médicos aqui em Boa 
Vista, eram eles que seguravam toda a nossa população aqui, de parteiro a 
costura de quem pegava uma queda de moto ou de bicicleta. Naquela época, 
carro aqui era muito luxo. Parabenizar o doutor César Dias, uma geração 
posterior, ao seu pai, doutor Mozart. A esses homens e mulheres, doutora 
Odete, que contribuíram com a saúde pública, que fizeram a história do 
nosso estado. Parabéns a todos os médicos. Obrigada, Deputada Lenir, a 
senhora está no meu coração há muito tempo.
 O Senhor Deputado Naldo da Loteria- Senhor 
Presidente, senhora e senhores Deputados, só para parabenizar o 
Deputado Joaquim Ruiz, sei da sua luta, e dizer, Deputado, que 
esse seu Projeto vai trazer muitos frutos, e muitas, muitas gerações 
vão se beneficiar disso, e com certeza o estado é que vai ganhar, 
a população é que vai ganhar formando médicos que residem em 
Boa Vista, e, com certeza, eles vão atender a necessidade do nosso 
estado. Parabéns, Deputado.
 O Senhor Deputado Jorge Everton - Eu gostaria, na data 
de hoje, deixar o meu abraço para a classe médica do nosso estado, um 
estado que precisa ainda mais de profissionais. Então, a aprovação dessa 
Lei, hoje, votada justamente no dia do médico é de grande importância 
para o nosso estado. Eu, em nome da minha sogra que é médica, do meu 
cunhado e dos meus dois sobrinhos que fazem medicina e de toda a classe 
médica do nosso estado, queria homenagear esses médicos, que todos os 
dias dão o seu melhor para que a gente tenha uma saúde de qualidade. E 
aproveito, Presidente, que fique registrado, para pedir que marque a data 
das homenagens das comendas que nós iremos entregar, que era para ser 
amanhã, mas, infelizmente, não vai poder. Para finalizar, eu quero deixar o 
meu abraço, o meu carinho ao meu filho, Felipe, que hoje completa 19 anos 
de idade, um menino fantástico, que me dá muito orgulho. E por que hoje é 
um dia especial? Porque há 19 anos eu estava recebendo ele no colo e quem 
é pai sabe da emoção de ter o primeiro filho. Então, hoje, é um dia especial 
para mim, tanto pela classe médica quanto pelo nascimento do meu filho. 
Obrigado, Presidente.
 O Senhor Presidente Chico Mozart - E não havendo mais nada 
a tratar, às onze horas e quarenta e sete minutos, dou encerrada a presente 
Sessão, e convoco outra para o dia 24, à hora regimental. 
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Angela A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Mozart, 
Coronel Chagas, Evangelista Siqueira, Flamarion Portela, Gabriel 
Picanço, George Melo, Izaías Maia, Joaquim Ruiz, Jorge Everton, 
Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, 
Odilon Filho, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.
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 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores, eu queria invocar o Artigo 51, quando diz que a 
vaga na comissão se indica por renúncia, perda de lugar ou cassação de 
mandato por opção ou desfiliação partidária pela qual foi feita a indicação. 
E, no Artigo 113, é facultado à bancada, por decisão de maioria de seus 
membros, que constituem o bloco parlamentar sob liderança comum, 
vedada a participação de cada uma delas e demais blocos. Com isso, eu 
quero chamar a atenção dos senhores de que já entreguei a liderança, estou 
entregando uma cópia agora. E quero chamar a atenção de nosso apoio 
legislativo. Já era para ter sido observado e eu quero entregar uma cópia 
para o Senhor Presidente. Senhoras e Senhores, hoje, nesta tribuna, quero 
falar de um assunto de bastante relevância, que tem me incomodado muito: 
a FAMER. Ela vem criando insegurança à população de Roraima. O que 
tem acontecido? A FAMER agora costuma invadir terras de pessoas de 
bem. Essas pessoas estão lá em seus lotes com muita dificuldade, aí chega 
a FAMER e se aloja em seu lote. E para você retirar e pedir a reintegração 
de posse, é preciso que você entre na justiça, constitua advogado. E isso, 
normalmente, dá um valor em torno de vinte, trinta mil reais. Ora, vocês 
imaginem um cidadão que, numa crise dessas, vive numa dificuldade grande, 
sem emprego, e você ter que desembolsar esse dinheiro. Isso tá virando 
rotina. E o pior, senhoras e senhores, isso é feito com a mão do governo, 
da Senhora Governadora Suely Campos, o que é muito grave. Eu não sei 
se é para esconder a malversação de dinheiro público que contaminou este 
estado. Não tem dinheiro para comprar remédio. Não tem dinheiro para 
comprar material cirúrgico. Não tem dinheiro para atender a população. 
Não tem dinheiro para a escola, para a educação. Não tem dinheiro para 
arrumar vicinal. O estado não tem dinheiro para pagar os servidores e nem 
os poderes, que, até hoje, os funcionários dos poderes também estão sem 
receber. E para estimular essa prática criminosa, que já está virando caso 
de polícia faz tempo, o governo tem muita disposição. Eu já não estou mais 
preocupado com as pessoas que participam desse movimento junto com a 
FAMER porque deu para perceber que são pessoas esclarecidas, haja vista 
o número de carrões que têm naqueles lugares quando há invasão. Não são 
pessoas simples, na linha de pobreza, que se fizessem um cadastro para um 
conjunto habitacional, certamente, não teriam o perfil. E, aqui, eu quero 
dizer aos senhores que é muito difícil você viver em um estado, onde não 
tem emprego, onde o estado some com o dinheiro. É inexplicável como 
alguém consegue gastar 4 bilhões em um ano e não honrar os compromissos, 
as suas prioridades. Eles não conseguem fazer com que as prioridades no 
estado venham a acontecer. Já foi dado todo tipo de desculpa, porque este 
governo é o governo do calote, que não paga a ninguém. E, agora, fica 
por trás de um movimento para invadir área urbana para criar bairro. Pelo 
amor de Deus, Governadora, não se apequene! Não faça isso com essas 
pessoas de bem que estão mantendo os seus lotes com muitas dificuldades. 
Poder ser que, para a senhora 20, 30 mil reais, não sejam nada. Mas não se 
esqueça, Senhora Governadora, que a senhora junto com o seu marido são 
os maiores latifundiários urbanos deste estado. O que a gente não quer para 
a gente, a gente não quer para os outros. E o que a senhora está fazendo com 
esses pais de família é muito grave. A senhora dá apoio para a FAMER! A 
senhora tira foto com o Faradilson travestido de Che Guevara de araque. 
É um absurdo isso! E será possível que as autoridades não conseguem ver 
isso? Tudo bem que o comandante da PM não possa ver porque há uma 
determinação governamental. Mas não é possível que o Ministério Público 
não consiga enxergar isso. Não é possível, Senhoras e Senhores, que o 
Ministério Público não colabore com a população. Eu não acredito que 
nesta cidade a população fique calada, olhando esse ato criminoso. Vocês 
já imaginaram se outras associações começarem também a invadir terras? 
Vai virar uma bagunça imobiliária este estado. E, enquanto a Suely for 
governadora, tenham certeza que ninguém vai invadir o Caçari ou o River 
Park. Mas eu quero deixar o meu registro de indignação com tudo isso que 
está acontecendo neste estado. Um estado não pode crescer sob o mantra 
da invasão. Você pegar para fins eleitoreiros uma associação, eu não digo 
de inocentes, porque eu já falei até que as pessoas que participam daquela 
associação não são inocentes. Ninguém ali é inocente. Todo mundo sabe 
que se invade a terra, cria a onda e daqui há um mês o coitado do dono da 
área que, muitas vezes é uma pessoa simples, arruma o dinheiro, vai no 
agiota, e consegue tirar essas pessoas de lá e consegue a reintegração de 
posse. Aí eles esperam dois meses, outra invasão de novo, e vai criando 
essa cortina de fumaça neste governo. Então, eu quero deixar, hoje, a minha 
indignação com relação a essa ação criminosa por parte dessa associação 
juntamente com o governo.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jânio Xingú – Deputado 
George Melo, a FAMER, todo mundo conhece seus atos, seus feitos, 
enfim, desde que eu cheguei em Roraima que esse rapaz mexe com essa 
atividade de enganação. Já foi candidato diversas vezes nos anos 90 e ele 
vem sobrevivendo com isso. Não tem dado certo porque ele não consegue 

(quatro mil quatrocentos e trinta reais) à Associação de Pais e Mestres 
da Escola Municipal Doutor Sílvio Leite; Comunicado nº AL020293, de 
14/07/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 
informando liberação de recursos financeiros no valor de R$ 1.880,00 
(mil oitocentos e oitenta reais) à Associação de Pais e Mestres da Escola 
Municipal Tancredo Neves; Comunicado nº AL020294, de 14/07/2017, do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando 
liberação de recursos financeiros no valor de R$ 4.470,00 (quatro mil 
quatrocentos e setenta reais) à Associação de Pais e Mestres da Escola 
Municipal Isete Evangelista Albuquerque; Comunicado nº AL020295, de 
14/07/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 
informando liberação de recursos financeiros no valor de R$ 1.720,00 
(mil setecentos e vinte reais) à Associação de Pais e Mestres da Escola 
Municipal Indígena Dukuzyy Sebastião; Comunicado nº AL020296, de 
14/07/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 
informando liberação de recursos financeiros no valor de R$ 6.520,00 (seis 
mil quinhentos e vinte reais) à Associação de Pais e Mestres da Escola 
Municipal Santa Terezinha; Comunicado nº AL020297 de 14/07/17, do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando 
liberação de recursos financeiros no valor de R$ 5.690,00 (cinco mil 
seiscentos e noventa reais) à Associação de Pais e Mestres da Escola 
Municipal João Rodrigues de Sousa; Comunicado nº AL020298, de 
14/07/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 
informando liberação de recursos financeiros no valor de R$ 2.790,00 
(dois mil setecentos e noventa reais) à Associação de Pais e Mestres da 
Escola Municipal José David Feitosa Neto; Comunicado nº AL020299, de 
14/07/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 
informando liberação de recursos financeiros no valor de R$ 2.570,00 (dois 
mil quinhentos e setenta reais) à Associação de Pais e Mestres da Escola 
Estadual Indígena Madre Conceição Dias; Comunicado nº AL020300, de 
14/07/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 
informando liberação de recursos financeiros no valor de R$ 2.650,00 
(dois mil seiscentos e cinquenta reais) à Associação de Pais e Mestres da 
Escola Estadual Indígena Eurico Mandulão; Comunicado nº AL020301, de 
14/07/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 
informando liberação de recursos financeiros no valor de R$ 1.540,00 
(mil quinhentos e quarenta reais) à Associação de Pais e Mestres da 
Escola Estadual Indígena Eduardo Ribeiro; Comunicado nº AL020302, de 
14/07/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 
informando liberação de recursos financeiros no valor de R$ 1.920,00 (mil 
novecentos e vinte reais) à Associação de Pais e Mestres da Escola Vovó 
Tetinha; Comunicado nº AL020303, de 14/07/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 10.410,00 (dez mil quatrocentos e dez reais) 
à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Laucides Inácio de 
Oliveira; Comunicado nº AL020304, de 14/07/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 1.560,00 (mil quinhentos e sessenta reais) à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Maria de Lourdes Dias 
de Abreu; Comunicado nº AL020305, de 14/07/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais) à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Aureliano Soares 
da Silva; Comunicado nº AL020306, de 14/07/17, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de 
recursos financeiros no valor de R$ 1.340,00 (mil trezentos e quarenta 
reais) à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Indígena Ignes 
Benedicto; Comunicado nº AL020307, de 14/07/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 1.470,00 (mil quatrocentos e setenta reais) à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Indígena Francisca 
Gomes da Silva; e Comunicado nº AL020308, de 14/07/17, do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação 
de recursos financeiros no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Indígena Clemente dos 
Santos.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Existem três oradores 
inscritos para o Grande Expediente. O primeiro é o Deputado Izaías Maia, 
com o tempo de 20 minutos.
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Senhor Presidente, eu 
comuniquei à direção da Casa para retirar o meu nome.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Retirado o nome do 
Deputado Izaías. Na sequência, ganha tempo o Deputado Marcelo Cabral, 
com o tempo de 30 minutos. O Deputado Marcelo Cabral está ausente e 
chamamos agora o Deputado George Melo.
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a plataforma mais moderna do Brasil. Agora, imagine o menor estado da 
federação, o mais pobre, como falam, tendo a plataforma mais rica, mais 
moderna do nosso país. Aqui, eu quero parabenizar esses empresários que 
tiveram a coragem. Primeiro, tiveram um sonho de se juntar, conversar, e 
hoje se tornou realidade. Hoje, eles têm o SIF, hoje eles podem exportar 
carne. Eu fui convidado sexta-feira para ver a primeira matança naquele 
frigorífico e agora não para mais. Aí você já pode vender, já pode exportar, 
já pode mandar carne para qualquer lugar do mundo através do Frigo10. 
Quero, aqui, saudar todos os empresários daquela Casa que tiveram a 
coragem, a iniciativa, de investir 40 milhões dentro de um frigorífico e 
dizer que não estão pensando em dinheiro, e sim em ajudar a fomentar 
o setor agropecuário deste estado. Quero, aqui, dizer para vocês, quem 
não conhece o Frigo10, quem não foi lá, que vá conhecer as instalações 
daquele frigorífico, para terem ideia do que é investimento certo. Isso me 
faz comparar com o Governo do Estado, comparar como o setor privado 
organiza para dar certo. Isso me chama atenção, Presidente. Como é 
organizado aquele frigorífico! Eu fiquei orgulhoso de ser desse estado e 
de poder estar como Deputado para estar visitando o frigorífico e ter 
oportunidade, naquele momento, eu, o Deputado Zé, o Deputado Masamy 
Eda e o Deputado George Melo, de conhecer as instalações do Frigo10. Ali 
não é só visitar, eles explicam cada passo daquela estrutura, onde começa 
até a finalização para a exportação da carne ou para o consumo externo 
deste município ou deste estado. Ali me chamou atenção mais ainda quando 
você chega. Você vê a estrutura, as câmaras frigoríficas, tudo organizado, 
tudo novo, tudo de inox, ou seja, eu nunca tinha visto isso numa planta 
frigorífica, mas tiveram a coragem, tiveram a iniciativa de fazer e fizeram. 
Aqui, eu quero dizer a você, Antônio, que era um sonho lá de trás, há dois 
anos já era uma construção, hoje já é uma realidade, hoje já é realmente 
um frigorífico pronto para funcionar dentro do estado de Roraima. E, 
detalhe, quantos empregos vai gerar aquele frigorífico! E me disseram 
ontem que ele tem capacidade de matar 700 bois/dia, mas me disseram que 
vão começar matando 300/dia e, se precisar, eles aumentam a capacidade. 
Quem vai dizer isso aí é o mercado, se precisa aumentar a capacidade de 
matança, porque não tem hoje só o Frigo10, tem outros frigoríficos também 
que matam em Roraima. Mas eu, como um pecuarista, como um produtor, 
se for para escolher, eu vou escolher matar no Frigo10, pela qualidade, pela 
estrutura que tem aquele frigorífico e conhecimento de mandar a carne para 
a mesa do produtor, para a mesa do consumidor, uma carne de qualidade. 
Quero conceder a palavra ao Deputado Brito Bezerra, do PP.
 Aparte concedido Senhor Deputado Brito Bezerra – Deputado 
Marcelo, antes de tudo, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo 
pronunciamento. Como pecuarista que é, um grande pecuarista e conhecedor 
do setor produtivo desse estado, dizer que a planta frigorífica Frigo10, como 
Vossa Excelência bem frisou aqui, uma planta frigorífica moderníssima, a 
mais moderna do Brasil. E é prazer para todos nós de Roraima, certamente, 
que ela esteja aqui no estado. O Antônio Denário, eu acredito que ela esteja 
presente aqui, eu tive o privilégio de participar desde o início da confecção, 
inclusive daquela logomarca. Foi um presente do amigo Doan Rabelo 
da Publicolor ao grupo dos dez empresários, que sonharam e efetivaram 
o Frigo10. Iniciei com eles, observando e acompanhando, porque tenho 
um grande amigo que é sócio, é um dos dez empresários, e sei que ali 
foram investidos 40 milhões de reais. Ou seja, empresários que acreditam, 
de verdade, no crescimento econômico do nosso estado, sobretudo no 
setor produtivo. Quantas vezes eu ouvi pessoas, talvez não tão otimistas 
quanto esses dez empresários, dizerem: mas nós temos rebanho bovino 
que possa viabilizar a operacionalidade desse grande frigorífico. Mas esses 
empresários, sonhando com um futuro melhor, com um estado grande, 
com uma pecuária pujante, não se deixaram abater por essas observações 
e investiram esses recursos. Acredito em Roraima e, como disse Vossa 
Excelência, sexta-feira vai se dar início ao primeiro abate de animais 
naquele frigorífico. E nós, como deputado estadual, quero dizer a Vossa 
Excelência, já tive o grande prazer de conhecer a planta, desde a planta até 
os últimos momentos do grande empreendimento. Quero parabenizar os dez 
empresários, parabenizar Roraima e dizer da importância que é ter aquele 
frigorífico aqui no nosso estado. Significa que não só o setor produtivo, que 
é setor primário, mas o setor secundário que é a indústria, o setor terciário 
que é o comércio continuem acreditando em Roraima. Nós, que já somos 
a mais nova fronteira agrícola do país, nós vamos avançar muito, vamos 
gerar postos de trabalho em todos os três seguimentos, porque o matadouro 
frigorífico, na hora que abate, ele passa à indústria e começa a agregar 
valores. Como Vossa Excelência disse aqui, são os produtos, não vai o boi 
vivo, vai o boi abatido. Enfim, tudo isso gera posto de trabalho nas três 
cadeias produtivas, que é setor primário, secundário e terciário. Portanto, 
parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento, parabéns, em especial, 
a todos os dez grandes empresários que acreditam e amam Roraima de 
verdade, demostrando investimento de tão grande porte. Muito obrigado.

se eleger a nada. Então é um trabalho desacreditado. Mas no tocante à 
governadora, ela acabou de licitar um prédio inteiro com quatro torres, com 
800 apartamentos e serão licitados mais 10 prédios que serão construídos 
pelo Governo do Estado em parceria com a Caixa Econômica. E já tem 12 
mil inscritos para receber apartamentos. Isso sim é política de habitação. 
Política de invasão eu sou contra e acredito que todos os Deputados também. 
Seu discurso é realmente um discurso que vem na linha de pensamento de 
todos os Deputados desta Casa. Não podemos apoiar a indústria da invasão, 
pois essa FAMER virou realmente uma indústria de arrecadar dinheiro. 
Eles chegam lá e dizem para o José: “nós vamos arrumar um terreno para 
você, mas você terá que pagar 20, 30 reais por mês, e ainda vai comprar 
uma cadeira. E para onde você for, leva ela, para poder participar das nossas 
reuniões. Com relação a tirar foto com a governadora, obviamente que 
qualquer um que chegar perto da governadora, com certeza ela não vai se 
impor em tirar uma foto, o cargo e a liturgia do cargo não permitem isso. 
Mas quero lhe parabenizar pelo discurso e dizer que realmente a FAMER 
merece uma investigação mais séria por parte do Ministério Público, para 
acabar com essa indústria de invasão, que realmente virou um comércio 
de arrecadar dinheiro das pessoas menos esclarecidas com mentiras. E 
ainda faz o empresário que tem a sua propriedade invadida ter que arguir 
juridicamente e ter que gastar dinheiro com advogado. Perdem duas vezes. 
Perdem as pessoas que pagam para FAMER e perdem o empresário que 
tem que pagar advogado para arguir juridicamente, para retomar o seu bem. 
Obrigado.
 O Senhor Deputado George Melo continua – Muitas vezes, esse 
empresário é um pequeno produtor rural. E é com esse estelionato que um 
pequeno produtor, a cada dois meses, é prejudicado pela ação criminosa 
da FAMER. Eu gostaria que hoje fosse registrada essa fala, para que as 
autoridades, se é que ainda não tinham tomado conhecimento, agora com 
esse esclarecimento, isso seja investigado. Não é possível que essas pessoas 
fiquem na insegurança de estar no lote e num determinado dia chegar 
quarenta, cinquenta pessoas com toda estrutura montada pelo governo para 
deixar o seu lote lotado. E as pessoas tendo que se dispor a gastar dinheiro 
por conta da irresponsabilidade, primeiro da FAMER e segundo do Estado, 
pois todas as vezes que eles vão invadir uma terra, primeiro vão tomar a 
benção aqui no palácio, para saber se podem. Aí eles vão e daqui a pouco 
saem. Claro que a Governadora tem interesse sim em fazer isso, porque, 
quando se cria esse clima, os jornais ficam falando uma, duas semanas e ela 
pode, com isso, fazer o que bem entender com o dinheiro do Governo do 
Estado. Esse é o meu registro.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral – Bom dia a todos! Em 
nome do Presidente Jalser, saúdo todos os funcionários desta Casa. O que 
me traz à Tribuna hoje, Senhor Presidente, é que ontem tive a oportunidade 
de ser convidado, a pedido do Presidente desta Casa, para visitar um 
empreendimento que chama atenção de todos os pecuaristas, todos os 
colonos, todos do setor produtivo deste estado. Tive a honra de visitar o 
Frigo10. Já o tinha visitado por sete vezes, no começo, no meio e, agora, no 
fim, já pronto, com o SIF, com seu documento, com tudo que é preciso para 
funcionar. E lá estava o Presidente daquela instituição, Antônio Denário, 
representando todo o grupo e mais quatro sócios daquele empreendimento. 
Lá, nós tivemos a honra de ver a realidade do Frigo10. Uma obra feita com 
qualidade, de pessoas empreendedoras, de empresários que veem o futuro 
do estado de Roraima. Aqui eu falo como produtor e como Deputado que 
a solução do estado, realmente, é o setor primário, é o setor da indústria. 
É o que estão fazendo para ajudar, fomentar e fortalecer a pecuária deste 
estado. Quero saudar o Antônio Denário, que se encontra aqui nas galerias 
da Casa, que ontem nos recebeu no seu empreendimento e hoje estamos 
recebendo ele aqui. Isso que é uma parceria, Antônio. Esta Casa está 
sempre a favor de vocês, com o Frigo10, que veio investir o seu recurso 
para ajudar o povo de Roraima. Andamos por mais de duas horas dentro 
daquele empreendimento e não conseguimos chegar até o final. Lá, nós 
vimos uma plataforma frigorífica mais organizada, mais moderna e mais 
estruturada do nosso Brasil. Isso me chamou atenção, Deputados, de como 
Roraima está precisando do nosso frigorífico. E quem mexe com a pecuária, 
com gado de corte, quem exporta carne, quem mandava carne para Manaus, 
hoje já pode mandar carne congelada. Estávamos sendo penalizados por 
mais de quatro anos. E, detalhe, o estado deixando de arrecadar imposto, 
pois quando você sai com a sua carrada de boi em pé para Manaus, você 
deixa de pagar imposto aqui. Hoje, pode sair, agregar valores dentro da 
sua carne. Em vez de sair daqui com 20 bois no caminhão, você poderá 
sair com 150 bois, de carne congelada, para Manaus. Isso fortalece não só 
o setor agropecuário, mas o produtor que quer vender, melhorar e ganhar 
seu dinheiro. Aqui, eu digo para os Senhores Deputados que não conhecem 
o Frigo10: vão lá conhecer aquele Frigorífico, não é só falar, tem que ver 
a realidade. Uma coisa, Senhores Deputados desta Casa, é olhar, é falar, 
mas eu vi in loco uma câmara nova, estrutura nova, toda modernizada e 
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Roraima. Mas eu volto a dizer que o MAFIR tem que voltar a funcionar 
para que seja um marco regulador, para não haver o monopólio. Não que o 
Frigo10 deixe de existir, ao contrário, acho que o Frigo10 já está falando, 
Frigo10, tem dez pessoas que tem interesse de abater gado, exportar carne 
e fazer esse frigorífico dar certo. Mas também tenha o MAFIR, para aquele 
cidadão Izaías que tem apenas 200 bois, no máximo 500. No momento que 
o Frigo10 estiver atendendo um grande pecuarista, que é sócio ou que está 
na cooperativa ligada ao Frigo10, ele tenha como opção o MAFIR. Esse 
pequeno agricultor, esse pequeno pecuarista, que ele tenha o frigorífico do 
estado como uma opção, para que ele não possa ficar na fila da vontade 
daqueles que detêm a condição administrativa do Frigo10. Imagine uma 
pessoa que tenha 500 bois e precisa abater duas, três carretas de bois, ele 
vai esperar um mês, dois, três meses, porque um dos sócios do Frigo10 
diz não, a prioridade é minha, depois nós vamos lhe atender. Aí você tem 
como opção o MAFIR, tem espaço para todo mundo, temos o mercado 
de Manaus, mercado da Venezuela. Além de vender no mercado externo, 
vão exportar, os pequenos que não podem exportar vão colocar sua carne 
só no mercado interno. Aí acredito que Vossa Excelência é do setor e tem 
sensibilidade e sabe o que estou falando, todos haverão espaços, tantos os 
que tem a maior parte do mercado, como aqueles que tem a menor parte, 
para sua subsistência. Então, é uma coisa que não anula outra, o MAFIR 
não vai anular o Frigo10 e o Frigo10 não vai anular o MAFIR. Que todos 
possam fazer o serviço para a sociedade de Roraima, esse marco regulador. 
Quem ganha com isso é o consumidor lá na ponta, para não deixar criar o 
monopólio do preço da carne, para ficar cada vez mais alta, e todos nós, 
independente de classe A ou B precisa de carne, precisa de proteína na sua 
mesa pra comer. Obrigado.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral Continua – Quero dizer 
ao Senhor Deputado Xingú que o Frigo10 vai trabalhar com escala. Se o 
pequeno escalar uma terça-feira, ele vai matar na terça-feira; se o grande 
escalar na terça-feira, vai matar na terça. O frigorífico não é só dos Frigo10, 
eles formaram essa empresa para ajudar o setor agropecuário do estado. 
Quem tiver oportunidade de mandar o seu boi para aquele frigorífico 
não tenha dúvida, porque lá vai ter uma escala, organização que vai ser 
cumprida rigorosamente dentro do seu trabalho, porque lá tem 10 homens 
que tiveram a coragem de fazer um frigorífico com uma demanda grande, o 
Frigo10 consome quase o total da matança de gado de Roraima. Quero dizer 
a Vossa Excelência que o pequeno, o médio e o grande pecuarista devem 
ficar despreocupados, pois quem escalar o seu boi dentro do Frigo10 terá 
garantido o abatimento. Aquele frigorífico foi muito bem organizado pelos 
dez empresários, que são do setor e sabem como funciona o frigorífico deste 
estado. Quero encerrar agradecendo a cada empresário que teve coragem 
de fazer o que fizeram os 10 homens, que se reuniram e realizaram um 
sonho que hoje é realidade. Obrigado, mais uma vez. Obrigado, em nome 
do senhor Denariun. Obrigado por tentar investir neste estado, isso digo 
como deputado. Obrigado, como produtor, porque é bom ter um frigorífico 
moderno em nosso estado. E dizer que gostaria que o governo do estado se 
espelhasse em Vossa Excelência em termos de organização, para ajudar o 
povo de Roraima. Quero saudar o Vereador Osmar e o Vereador João Paulo 
do Município do Caroebe, que estão nos prestigiando nesta Sessão. Senhor 
Presidente, obrigado pelo convite para participar dessa visita ao Frigo10. 
Quero dizer que vou estar lá na próxima visita, quero conhecer a fundo 
como funciona esse frigorífico e, sexta-feira, se estiver na cidade, estarei 
presente na primeira matança do Frigo10 no estado de Roraima. Muito 
obrigado e bom dia a todos.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Esta Presidência também 
agradece o convite feito pelo Senhor Antônio Denariun, que está aqui 
em nossas galerias, em nome do qual agradeço o empenho de todos os 
comerciantes, todos os empreendedores que investiram mais de 40 milhões 
de reais no estado de Roraima para dar oportunidade e capacidade para 
todos os homens que trabalham e que precisam de um frigorífico de boa 
qualidade e de um bom preço, o que trará um bom ganho de mercado para 
que o nosso rebanho seja definitivamente valorizado, tendo seguro o seu 
abate nas instalações desse frigorífico. Convido os senhores deputados que 
ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o Frigo10, que nós vamos 
convidar a Vossas Excelências assim que concluirmos os trabalhos, para 
que Vossas Excelências possam se deslocar até lá, no intuito de verificar 
as instalações, levantadas e estendidas com muito sacrifício por 10 homens 
que acreditaram e confiam no desenvolvimento do estado. Parabéns ao 
Senhor Antônio Denariun, em nome do qual saúdo a todos os outros que 
acreditaram nesse empreendimento.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, podemos marcar essa visita de amanhã para ser no fim 
da tarde, pois a Sessão acabará em torno de 11:30. Será um horário em que 
as instalações estarão muito quentes e também teremos que andar muito. 
Podemos marcar depois das três horas, pois assim podemos visitar toda a 

 O Senhor Deputado Marcelo Cabral continua– Agradeço 
as palavras do Deputado Brito Bezerra. Eu, só para concluir as palavras 
do Deputado Brito. É um sonho de dez empresários que realmente se 
concretizou agora, depois de cinco anos de trabalho. Tive a oportunidade 
de participar da limpeza do terreno, da construção e hoje me mostraram que 
receberam o SIF. O SIF para o frigorífico é a coisa mais importante que tem, 
não adianta ter estrutura, ter câmara frigorífica, ter tudo, ter a plataforma 
mais organizada, mais moderna, se não tiver o SIF. O SIF é coisa mais 
importante para você poder exportar e agregar valor à carne e, dentro do 
setor, eles receberam esse certificado, que vai garantir que eles possam 
exportar e vender carne para todo o mundo. Hoje para Boa Vista, amanhã 
para Manaus e depois de amanhã para outros países. Quero conceder a 
palavra ao Deputado George Melo.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado George Melo – 
Deputado Marcelo, eu também estive ontem lá no Frigo10. Fomos muito 
bem recebidos. Realmente é uma estrutura fantástica, no entanto, deixei 
claro que a minha indignação não é com o investimento empresarial, 
e sim com a irresponsabilidade do governo de perder o SIF. Quer dizer, 
os nossos pecuaristas ficaram desassistidos. Nunca aqui eu levantei, e eu 
quero que fique claro, inclusive tem representante, o presidente está aqui, 
nenhuma colocação contra a ação empresarial, pelo contrário, a gente até 
estimula. O que me chocou, o que me deixou extremante indignado foi a 
irresponsabilidade do governo de entregar o SIF e entregar. Então, quer 
dizer, ele deixou os nossos pecuaristas, os pequenos pecuaristas, numa 
situação difícil de só vender para o mercado interno. Então, que fique esse 
registro, assim como o de que o setor empresarial está de parabéns por 
ter feito um excelente trabalho. Talvez, no Brasil inteiro, não exista um 
frigorífico daquele porte. Nós vamos ter um serviço de qualidade. Agora, 
o estado tem que começar a olhar para quem produz, para que ele tenha 
essa vocação também. O nosso estado tem o maior volume de dinheiro, 
Deputado Marcelo, e ele precisa fazer esse dinheiro também girar aqui, 
para que a população tenha poder de compra. Imaginem vocês que dez 
empresários fizeram um investimento desse e o mercado interno não tem 
poder de compra, isso é ruim para o comércio, não só para os pecuaristas, 
mas para os comerciantes, é ruim para quem investe neste estado. Então, eu 
quero deixar esse registro e que isso sirva de inspiração para esse governo 
que não faz nada. Que a ação desses empresários sirva de inspiração. Muito 
obrigado e bom dia a todos.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral continua– Quero agradecer 
as palavras do Deputado George Melo, que esteve ontem visitando conosco 
o Frigo10. Quero encerrar as minhas palavras agradecendo, em primeiro 
lugar, a esses empresários que tiveram a coragem de investir e fazer uma 
plataforma grande e organizada neste estado e quero dizer a vocês pequenos, 
grandes e médios empresários de Roraima, que lá não vai matar só o boi, 
o gado do grande. Perguntei ontem aos sócios daquele estabelecimento e 
eles responderam: não, Deputado Marcelo, vai ser morto de um, dois, três, 
dez, vinte, quem tiver produzindo para matar, o frigorífico está pronto para 
assistir. Isso me chamou atenção, porque na visão de todos, é que o Frigo10 
é para matar o gado do grande empresário, mas não é isso, vai ser para o 
pequeno, médio e o grande, para ajudar fortalecer o setor agropecuário do 
estado.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Izaías Maia – 
Deputado Marcelo, há pouco tempo se dizia aqui nesta Casa, por alguns 
parlamentares, que o Frigo10 seria instalado, o MAFIR seria fechado e 
os pequenos pecuaristas seriam prejudicados. Então, falavam muito isso 
e a preocupação dos parlamentares é que o MAFIR fechado e o Frigo10 
operando os pequenos estariam afastados de qualquer ação perante o 
Frigo10. Mas o que eu ia perguntar o senhor já respondeu. Espero que a 
palavra que nós confiamos nos empresários daqui seja cumprida, para que 
matem mil bois para quem tem mil bois e matem um para quem tem um. É 
por isso que temos que fiscalizar.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral continua – Quero, aqui, 
dizer, eu, como Deputado desta Casa, se depender de mim, o MAFIR não 
vai ser fechado, tem que ter o MAFIR, tem que ter o Frigo10, tem que ter 
os frigoríficos funcionando para ajudar a fomentar a produção desse estado. 
Quero dizer ao Deputado Izaías, eu tinha a mesma preocupação que Vossa 
Excelência tinha, de o Frigo10 ser frigorífico só do grande, mas, ontem, eu 
perguntei e fiquei sabendo que o Frigo10 é do pequeno, médio e grande 
empresário.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jânio Xingú – Deputado 
Marcelo, seu discurso veio num momento oportuno, numa hora que o 
próprio MAFIR não está funcionando. Eu, particularmente, acho que a 
iniciativa do Frigo10 é ótima para o estado de Roraima, os empresários que 
tiveram a coragem de fazer esse investimento em grande escala e, como 
disse há pouco o Deputado Brito, uma obra em torno de 40 milhões de 
reais, é uma obra fantástica que vai ajudar elevar o mercado da carne em 
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ou manuscritas em letra de forma legível nos serviços de saúde do estado 
de Roraima e dá outras providências”, de autoria do Deputado Gabriel 
Picanço; do Projeto de Lei nº 033/17, que “estabelece os procedimentos 
para licenciamento ambiental da lavra de substâncias minerais e define 
critérios gerais sobre a dispensa de estudos de impacto ambiental e 
relatório de impacto ambiental – EIA/RIMA e dá outras providências”, 
de autoria do Deputado Soldado Sampaio; do Projeto de Lei nº 044/17, 
que “cria o Programa Estadual de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva 
da Agricultura Familiar, bem como utiliza recursos na promoção de ações 
de apoio e incentivo à atividade e dá outras providências”, de autoria da 
Deputada Aurelina Medeiros; Projeto de Lei nº 046/17, que “autoriza o 
Poder Executivo a instituir o programa Patrulha Rural Mecanizada e dá 
outras providências”, de autoria dos Deputados Aurelina Medeiros, Jalser 
Renier e Masamy Eda; do Projeto de Lei nº 115/17, que “altera a Lei nº 
153, de 1º de outubro de 1996, que dispõe sobre a extinção e criação de 
cargos no âmbito do Ministério Público do Estado de Roraima e dá outras 
providências”, de autoria do Ministério Público; do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 001/17, que “concede a Comenda Orgulho de Roraima à 
personalidade que indica e dá outras providências”, de autoria do Deputado 
Brito Bezerra; do Projeto de Decreto Legislativo nº 006/17, que “concede 
a Comenda Ordem do Mérito Legislativo ao Senhor Paulo Sérgio Oliveira 
de Sousa e dá outras providências”, de autoria dos Deputados Jalser Renier 
e Masamy Eda; do Projeto de Decreto Legislativo nº 028/17, que “declara 
de utilidade pública o Instituto Educacional Evangélico Filhos do Rei e 
dá outras providências”, de autoria do Deputado Gabriel Picanço; e da 
Proposta de Moção de Apelo nº 018/2017 ao Poder Executivo do Estado 
de Roraima, resultante de audiência pública com o tema setembro amarelo: 
Prevenção à Vida e Combate ao Suicídio, realizada no dia 25/09/2017 no 
Plenário Valério Magalhães/ALE, e dá outras providências, de autoria 
do Deputado Evangelista Siqueira; da Proposta de Moção de Aplauso 
nº 025/17, ao Grupo Folha, pela passagem do aniversário de 34 anos de 
criação da Folha de Boa Vista, de autoria do Deputado Naldo da Loteria; 
e do Requerimento nº 095/17, para, após ouvido o Plenário, transformar a 
Sessão Plenária em Comissão Geral, no dia 26/10, às 10h, momento em 
que esta Casa estará homenageando com a Comenda Orgulho de Roraima 
os professores do sistema estadual de ensino, conforme Decreto Legislativo 
nº 019/17, de autoria de vários deputados. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Requerimento nº 095/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido o 
Requerimento nº 095/17).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, o 
Requerimento nº 095/17. Não havendo nenhum Deputado que deseje 
discutir a matéria, coloco-a em votação. A votação será simbólica, os 
Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. 
Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura da Proposta de 
Moção de Aplauso nº 025/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lida a 
Proposta de Moção de Aplauso nº 025/17).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, a Proposta 
de Moção de Aplauso nº 025/17. Não havendo nenhum Deputado que 
deseje discutir a matéria, coloco-a em votação. A votação será simbólica, 
os Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. 
Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do Projeto de 
Resolução Legislativa nº 014/17, bem como do parecer da comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido o 
Projeto de Resolução Legislativa nº 014/17 e o parecer da comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, o Projeto 
de Resolução Legislativa nº 014/17. Não havendo quem queira discuti-lo, 
coloco-o em votação, em segundo turno. A votação será nominal/eletrônica. 
Votando “sim”, os senhores deputados votarão a favor da matéria e votando 
“não”, rejeitam-na. Solicito a abertura do painel eletrônico para a votação. 
Dou por aprovado, em segundo turno, o Projeto de Resolução Legislativa 
nº 014/17, por 17 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. 
Suspendo a Sessão pelo tempo necessário para que as Comissões em 
Conjunto possam analisar e emitir parecer às matérias constantes na Ordem 
do Dia. 
 (Após o tempo necessário).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Dou por reaberta a 
presente Sessão. Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
leitura do Projeto de Lei nº 032/17, bem como do parecer da comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido o 
Projeto de Lei nº 032/17, bem como o parecer da comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, o Projeto 
de Lei nº 032/17. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco-o em 
votação, em segundo turno. A votação será nominal/eletrônica. Votando 

estrutura. Essa é a minha sugestão.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão a 
Questão de Ordem do Deputado Marcelo Cabral para irmos amanhã, às 
quatro horas, em visita ao Frigo10. Não havendo quem queira discutir a 
matéria, coloco-a em votação simbólica. Aprovada.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra confirma a presença?
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Senhor Presidente, nesse 
horário já tenho compromisso agendado, mas já conheço a planta do 
Frigo10 desde o começo e indico aos senhores deputados que ainda não 
conhecem que possam ir à visita.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Deputado Flamarion 
Portela, confirma a visita? 
 O Senhor Deputado Flamarion Portela – Sim.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Deputada Aurelina 
Medeiros, confirma a visita? 
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Sim.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Deputado Jorge Everton, 
confirma a visita?
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Presidente, eu já 
visitei, juntamente com a Prefeita Teresa, o Frigo10, inclusive, fui autor 
da iniciativa da Comenda Orgulho de Roraima a esses empresários. Está 
faltando apenas marcar a data para que possamos homenageá-los aqui na 
Sessão. 
 O Senhor Presidente Jalser Renier –- Deputada Lenir, confirma 
a presença?
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Senhor Presidente, vou 
ver minha agenda.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Deputado Valdenir, 
confirma a visita?
 O Senhor Deputado Valdenir Ferreira – Sim.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Deputado Masamy Eda, 
confirma a visita?
 O Senhor Deputado Masamy Eda – Confirmo.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Deputado Xingú, confirma 
a visita?
 O Senhor Deputado Jânio Xingú – Presidente, amanhã eu não 
vou poder, tenho um compromisso.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Deputado Zé galeto, 
confirma a visita?
 O Senhor Deputado Zé Galeto – Sim.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Deputado Izaías Maia, 
confirma a visita?
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Senhor Presidente, diante de 
tudo o que foi dito pelos colegas deputados, confio nas palavras deles e não 
vou.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Deputado Sampaio, 
confirma a visita?
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Não, Senhor 
Presidente, mas já conheço a estrutura.
 O Senhor Presidente Jalser Renier –- Deputado Gabriel, 
confirma a visita?
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Sim.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Deputado Naldo, confirma 
a visita?
 O Senhor Deputado Naldo da Loteria – Sim.
 O Senhor Presidente Jalser Renier –- Deputado Marcelo 
Cabral, confirma a visita?
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral – Sim.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Está marcada a saída do 
ônibus para visita ao Frigo10 às quatro horas da tarde de amanhã, com a 
confirmação de seis deputados.
 Passaremos, agora, para a Ordem do Dia, com a discussão 
e votação, em segundo turno, do Projeto de Resolução Legislativa nº 
014/17, que “altera o disposto pela 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. Discussão e votação, 
em primeiro turno, do Projeto de Lei Complementar nº 015/17, que 
“altera o art. 4º, inciso II, da Lei 1.109, de outubro de 2016, que institui 
a política estadual de incentivo à geração e aproveitamento da energia 
solar, eólica e biomassa e dá outras providências”, de autoria do Deputado 
Brito Bezerra. E, ainda, discussão e votação, em turno único, do Projeto de 
Lei nº 020/2017, que “garante matrícula para o aluno com de mobilidade 
reduzida permanente na escola estadual mais próxima de sua casa e dá 
outras providências”, de autoria do Deputado Marcelo Cabral; do Projeto 
de Lei nº 032/17, que “dispõe sobre a obrigatoriedade de expedição de 
prescrições terapêuticas, medicamentosas ou não, digitadas, datilografadas 
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 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – (Lida a Emenda 
Supressiva de Plenário ao artigo 4º do Projeto de Lei nº 115/17).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, a Emenda 
Supressiva de Plenário ao artigo 4º do Projeto de Lei nº 115/17. Não 
havendo quem queira discuti-la, coloco-a em votação. A votação será 
simbólica e de acordo com o firmado e discutido com o Ministério Público. 
Houve o primeiro projeto que foi substituído por um segundo, que tramitou 
nas Comissões, e essa é a proposta original finalizando as terceirizadas 
daquela instituição. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como 
estão. Aprovado.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Presidente, só para 
esclarecimento, eu estive no Ministério Público a pedido dos colaboradores, 
inclusive, e ficaram de mandar um substitutivo. Vossa Excelência disse que 
veio o substitutivo e a data-base que seria alterada para agosto voltou para 
janeiro, não é isso? 
 O Senhor Presidente Jalser Renier – É isso. Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei nº 015/17, bem 
como do parecer da comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido o 
Projeto de Lei nº 015/17, bem como o parecer da comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, o Projeto 
de Lei nº 015/17.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Então, no nosso 
entendimento, o próprio Ministério Público enviou voltando a norma 
anterior para garantir que seja 1º de janeiro mesmo. Então, o que eu li nas 
Comissões em Conjunto, volta ao “status quo”. Era só essa a emenda de 
plenário que já foi aprovada. E é importante que tenhamos celeridade hoje 
nesse projeto do Ministério Público, porque é um texto simples, que vai tirar 
os cargos de atendente, telefonista, recepcionista, auxiliar de manutenção, 
auxiliar de limpeza e copa, não vai gerar despesa para os cofres públicos e 
também vai assegurar aos ocupantes dos cargos extintos todos os direitos e 
vantagens já obtidos em lei. Era isso, Senhor Presidente.
 O Senhor presidente Jalser Renier – Em discussão, a matéria. 
Não havendo quem queira discutir a matéria, ela segue para votação. A 
votação será nominal e eletrônica, os deputados que concordam votam sim 
e os que discordam votam não. Liberado o painel para votação. Lembramos 
aos deputados que estamos votando o projeto com as emendas. Esta Casa 
registra a presença do ex-vereador Alfonso Rodrigues. 
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, nós temos um projeto, eu e vossa excelência, dando 
um título de Honra ao Mérito para a organização não governamental Lino 
Ventura e gostaria de saber em que pé está a entrega desse título.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Deputado Joaquim, será 
providenciado para a pauta de amanhã. Encerrada a votação. Dou por 
aprovado o Projeto de Lei nº 115/17, por 15 votos favoráveis, nenhum 
contrário e nenhuma abstenção. Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que 
proceda à leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 006/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 006/17).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 006/17. Não havendo quem queira discuti-
lo, em votação. A votação será simbólica, os deputados que concordam 
permaneçam como estão. Dou por aprovado o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 006/17. Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda 
à leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 028/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 028/17).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 028/17. Não havendo quem queira discuti-lo, 
em votação. A votação será nominal e eletrônica. Liberado o painel para 
votação. Dou por aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 028/17, por 
14 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. Solicito ao 
Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura da Proposta de Moção de 
Apelo nº 018/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lida a 
Proposta de Moção de Apelo nº 018/17).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, a Proposta 
de Moção de Apelo nº 018/17. Não havendo quem queira discuti-la, 
em votação. A votação será simbólica, os deputados que concordam 
permaneçam como estão. Dou por aprovada a Proposta de Moção de Apelo 
nº 018/17.  Transfiro o Projeto de Lei Complementar nº 015/17 para a 
próxima Sessão. Não havendo mais nenhuma matéria para a Ordem do dia, 
passaremos agora para o Expediente de Explicações Pessoais.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Senhor Presidente, o 
projeto a que me referi anteriormente é a Comenda Orgulho de Roraima que 
será entregue à organização Lino Ventura. Já foi aprovada e só precisamos 

“sim”, os senhores deputados votarão a favor da matéria e votando “não”, 
rejeitam-na. Solicito a abertura do painel eletrônico para a votação. Dou 
por aprovado o Projeto de Lei nº 032/17, por 13 votos favoráveis, nenhum 
contra e nenhuma abstenção. Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que 
proceda à leitura do Projeto de nº Lei 033/17, bem como do parecer da 
comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido o 
Projeto de Lei nº 033/17, bem como o parecer da comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, o Projeto 
de Lei nº 033/17.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Senhor Presidente, 
esse projeto vem facilitar o licenciamento de minerais em segunda classe, 
tipo areia, barro, seixo. Havia uma portaria do Conama que permitia aos 
órgãos ambientais licenciarem sem o estudo do EIA/RIMA, que é um estudo 
complexo, demorado para ser concretizado. Então, o CONAMA retirou 
essa portaria e remeteu aos estados para que regulassem essa situação e aqui 
no estado não há uma lei que trate dessa matéria. Então, estamos propondo 
uma lei que permitirá às secretarias, em especial a FEMAR, licenciar 
apenas com a licença prévia para que as empresas possam explorar esses 
minerais de segunda classe. Será um processo que virá suprir a ausência de 
legislação no estado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Não havendo mais quem 
queira discuti-lo, coloco-o em votação, em segundo turno. A votação será 
nominal/eletrônica. Votando “sim”, os senhores deputados votarão a favor 
da matéria e votando “não”, rejeitam-na. Solicito a abertura do painel 
eletrônico para a votação. Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 033/17, 
por 15 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Solicito 
ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei nº 
044/17, bem como do parecer da comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido o 
Projeto de Lei nº 044/17, bem como o parecer da comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, o Projeto 
de Lei nº 044/17. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco-o em 
votação, em segundo turno. A votação será nominal/eletrônica. Votando 
“sim”, os senhores deputados votarão a favor da matéria e votando “não”, 
rejeitam-na. Solicito a abertura do painel eletrônico para a votação. Dou 
por aprovado o Projeto de Lei nº 044/17, por 13 votos favoráveis, nenhum 
contra e nenhuma abstenção. Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que 
proceda à leitura do Projeto de nº Lei 046/17, bem como do parecer da 
comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido o 
Projeto de Lei nº 046/17, bem como o parecer da comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, o Projeto 
de Lei nº 046/17. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco-o em 
votação, em segundo turno. A votação será nominal/eletrônica. Votando 
“sim”, os senhores deputados votarão a favor da matéria e votando “não”, 
rejeitam-na. Solicito a abertura do painel eletrônico para a votação. Dou 
por aprovado o Projeto de Lei nº 046/17, por 15 votos favoráveis, nenhum 
contra e nenhuma abstenção. Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que 
proceda à leitura do Projeto de nº Lei 020/17, bem como do parecer da 
comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido o 
Projeto de Lei nº 020/17, bem como o parecer da comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, o Projeto 
de Lei nº 020/17. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco-o em 
votação em segundo turno. A votação será nominal/eletrônica. Votando 
“sim”, os senhores deputados votarão a favor da matéria e votando “não”, 
rejeitam-na. Solicito a abertura do painel eletrônico para a votação. Dou 
por aprovado o Projeto de Lei nº 020/17, por 15 votos favoráveis, nenhum 
contra e nenhuma abstenção. Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que 
proceda à leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 001/17, bem como 
do parecer da comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 001/17, bem como o parecer da comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 001/17. Não havendo quem queira discuti-lo, 
coloco-o em votação em segundo turno. A votação será nominal/eletrônica. 
Votando “sim”, os senhores deputados votarão a favor da matéria e votando 
“não”, rejeitam-na. Solicito a abertura do painel eletrônico para a votação. 
Dou por aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/17, por 15 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Senhores Deputados, há 
o Projeto de Lei nº 015/17, que receberá uma emenda da Deputada Lenir.  
Deputada Lenir, Vossa Excelência pode ler a sua Emenda de Plenário ao 
Projeto de Lei nº 115/17, de autoria do Ministério Público do Estado de 
Roraima e, em seguida, colocarei em discussão e votação simbólica para 
inseri-la na proposta.
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em número de 138 (cento e trinta e oito), sendo: 
a) 05 (cinco) certificados, registro de nº 01 a 05, fls. 37, 

livro 01, Curso               Administração Pública e Alta 
Performance, com carga horária total de 08 horas;

b) 11 (onze) certificados, registro de nº 01 a 11, fls. 41, 
livro 01, Palestra “Educação Municipal: o currículo 
escolar e a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) ”, com carga horária total de 03 horas; 

c) 08 (oito) certificados, registro de nº 01 a 08, fls. 42, 
livro 01, Palestra “ Educação Ambiental no Contexto 
Escolar e na Comunidade”, com a carga horária total 
de 3 horas; 

d) 46 (quarenta e seis) certificados, registro de nº 01 a 
46, fls. 44 e 45, livro 01, Curso de Relações, Higiene 
e Prevenção de Acidentes no Ambiente de Trabalho, 
com carga horária total de 60 horas; e

e) 63 (sessenta e três) certificados, registro de nº 01 a 
63, fls. 01 e 04, livro 01, Cursos Preparatórios, Curso 
de Inglês Básico, com carga horária total de 40 horas.

Art. 2º A autorização de assinatura digitalizada fica válida para 
a Diretora da Escola do Legislativo, nos mesmo termos desta Resolução.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 09 de novembro de 2017.

JALSER RENIER PADILHA
Presidente

RESOLUÇÃO Nº 0416/2017
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 São Luiz do Anauá/RR, 
saindo no dia 11.11.2017, com retorno no dia 12.11.2017, com o objetivo 
de realizarem atividades de publicidade e propaganda no cumprimento da 
agenda do Presidente desta Casa Legislativa.

NOME
Artur Luis Scaramuzza Tubaldini
Carla Mayara de Souza Padilha
Élissan Paula Rodrigues e Silva
Emanuel Vinicius dos Santos
Evaldo José da Silva

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio Antônio Martins, 09 de novembro de 2017.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

RESOLUÇÃO Nº 0417/2017
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 Rorainópolis/RR, 
saindo no dia 17.11.2017, com retorno no dia 18.11.2017, com o 
objetivo de desenvolverem apoio ao evento de inauguração do prédio 
da Escola do Legislativo e Abrindo Caminhos, a serviço desta Casa 
Legislativa.

NOME
Élissan Paula Rodrigues e Silva
Elizabeth da Silva Gomes
Emanuel Vinícius dos Santos
Evaldo José da Silva
Francisco Edilson Alves Rodrigues
Jader Souza Santos
João Ricardo Silva Freitas
José Luiz Pereira Helmer
Raimundo Ronivon Ferreira de Oliveira
Ronald da Silva Amorim

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio Antônio Martins, 09 de novembro de 2017.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

marcar uma data para a entrega. Já que vai ter uma semana de solenidade 
para a entrega de comendas para outras personalidades, pediria que fosse 
incluída a organização Lino Ventura, já que é uma entidade que presta 
relevantes serviços ao nosso estado. Esse projeto já foi aprovado, é um 
projeto meu e seu, muito bom e essa entidade merece, pois atende pessoas 
que precisam de cirurgias de vista gratuitamente e já faz esse trabalho há 
mais de 25 anos, por isso, peço que seja marcada uma data para a entrega.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Peço ao cerimonial 
que disponibilize uma data, durante a semana, para a entrega de todas as 
comendas que foram apostadas e apresentadas pelos senhores deputados, 
para que façamos em uma semana. Em um dia uma comenda, no outro, 
outra comenda e, assim, sucessivamente, para que não tenhamos problemas. 
Incluindo a da deputada Angela Águida Portella. E, não havendo mais nada 
a tratar, às doze horas e quinze minutos, eu, o Senhor Presidente, dou por 
encerrada a Sessão e convoco outra para o dia 25, à hora regimental.
Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: Angela A. 
Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Mozart, Dhiego 
Coelho, Flamarion Portela, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías 
Maia, Jalser Renier, Jânio Xingú, Joaquim Ruiz, Jorge Everton, Lenir 
Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy Eda, Mecias de Jesus, Naldo da 
Loteria, Odilon Filho, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - RESOLUÇÕES

ERRATA DA RESOLUÇÃO Nº 0405/2017
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
Retificar a Resolução nº 0405/2017 publicada no diário da 

Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, edição nº 2634 no dia 06 
de novembro de 2017. 
Onde lê-se: saindo no dia 06.11.2017 com retorno no dia 11.11.2017,
Leia-se: saindo no dia 13.11.2017 com retorno no dia 19.11.2017,

Palácio Antônio Martins, 08 de novembro de 2017.
ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO

Superintendente Geral

RESOLUÇÃO Nº 0413/2017 
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 FRANCISCO DOS SANTOS SAMPAIO, para viajar com 
destino a Florianópolis-SC, saindo no dia 09.11.2017 com retorno no 
dia 14.11.2017, para participar do XIII ENERP – Encontro Nacional de 
Entidades Representativas de Praças – Policiais e Bombeiros Militares, a 
serviço desta Casa Legislativa.  

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 08 de novembro de 2017.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

  
RESOLUÇÃO Nº 0414/2017

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

RESOLVE
Art.1º Autorizar o afastamento da servidora Maria de Jesus 

Laurindo dos Santos, para viajar com destino a Uiramutã/RR, saindo 
no dia 16.11.2017, com retorno no dia 17.11.2017, para acompanhar o 
Colegiado do CEDCAR na realização de uma visita técnica, a serviço desta 
Casa Legislativa.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio Antônio Martins, 08 de novembro de 2017.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

RESOLUÇÃO Nº 0415/2017
O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, 

no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com a Resolução 
008/09. 

RESOLVE
Art.1º Fica autorizada assinatura digitalizada do Chefe do 

Poder Legislativo, por meio eletrônico, nos Certificados a serem emitidos 
pela Escola do Legislativo.  

I – Os Certificados de que trata este artigo serão emitidos 
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RESOLUÇÃO Nº 0422/2017
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 São Luiz do Anauá/RR, 
saindo no dia 11.11.2017, com retorno no dia 12.11.2017, com o objetivo de 
realizarem atividades inerentes às suas funções no cumprimento da agenda 
do Presidente desta Casa Legislativa.

NOME
Carmem Lúcia Rodrigues
Maria Neusa Leal Costa
Sandra Maria do Carmo Feitosa

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio Antônio Martins, 09 de novembro de 2017.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

RESOLUÇÃO Nº 0423/2017
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 Rorainópolis/RR, saindo 
no dia 17.11.2017, com retorno no dia 18.11.2017, com o objetivo de 
realizarem atividades inerentes às suas funções no cumprimento da agenda 
do Presidente desta Casa Legislativa.

NOME
Carmem Lúcia Rodrigues
Maria Neusa Leal Costa
Sandra Maria do Carmo Feitosa

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio Antônio Martins, 09 de novembro de 2017.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

EXTRATO DE CONTRATO
ERRATA

Retificar a publicação do Extrato de Contrato nº 063/2017, referente ao Pro-
cesso nº 531/2017 da empresa W.M.L - CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, 
publicado no Diário da ALE nº 2632, página 03, do dia 31/10/2017.

Onde se Lê: •	 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.0001.2011 / 44.90.51 - 101

Leia-se: •	 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.601.01.031.0001.2318 / 
44.90.51 - 150

Boa Vista-RR, 10 de Novembro de 2017.

Antonio Leocádio Vasconcelos Filho
Superintendente Geral/ALE-RR

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO N.º: 08/ALE/2017
PROCESSO N.º: 078/ALE/2016
OBJETO: ACRÉSCIMO DE 24,87% NO QUE SE REFERE AOS 
ITENS 01, 02 E 03 DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO.
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA
CNPJ: 34.808.220/0001-68
CONTRATADA: SR COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI - EPP
CNPJ: 21.776.066/0001-48
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01601.010310001.2318/44.90.52 – 
650/150
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores
DATA DA ASSINATURA: 09/11/2017
PELA CONTRATANTE: ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS 
FILHO
PELA CONTRATADA: ROGÉRIO PADILHA KEMPFER

RESOLUÇÃO Nº 0418/2017
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 Rorainópolis/RR, saindo no dia 
18.11.2017, com retorno no mesmo dia, com o objetivo de desenvolverem 
apoio jornalístico ao evento de inauguração do prédio da Escola do 
Legislativo e Abrindo Caminhos, a serviço desta Casa Legislativa.

NOME
Artur Luís Scaramuzza Tubaldini
Daniela Meller dos Santos
Fernando Oliveira de Araújo
Rondinele da Silva Esbell

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio Antônio Martins, 09 de novembro de 2017.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

RESOLUÇÃO Nº 0419/2017 
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE 

Art.1º Convalidar o afastamento do Excelentíssimo Senhor 
Deputado ANTONIO MECIAS PEREIRA DE JESUS, para viajar 
com destino a Brasília-DF, saindo no dia 01.10.2017 e retornando no dia 
04.10.2017, para tratar de assuntos inerentes a atividade parlamentar, sem 
ônus de diárias para esta Casa Legislativa.  

Art. 2º Fica revogada a Resolução 0410/2017.
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação

Palácio Antônio Martins, 09 de novembro de 2017.
ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO

Superintendente Geral
 

RESOLUÇÃO Nº 0420/2017
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 Rorainópolis/RR, 
saindo no dia 14.11.2017, com retorno no dia 18.11.2017, com o 
objetivo de desenvolverem apoio ao evento de inauguração do prédio 
da Escola do Legislativo e Abrindo Caminhos, a serviço desta Casa 
Legislativa.

NOME
Dilson dos Santos Oliveira
Elizabete Aguiar Andrade da Silva
Erivana Torres dos Santos
Evandro Fidelis
Hervelly Bruce de Sousa
Ismael dos Santos Oliveira
Jhonatan cunha Silva
Mateus Nascimento dos Santos
Karina Ribeiro Pereira
Raimundo Santos de Melo
Verinha Paes Pinto

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio Antônio Martins, 09 de novembro de 2017.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

RESOLUÇÃO Nº 0421/2017
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1º Autorizar o afastamento do servidor Renato Santos 
Barbosa, para viajar ao município de Rorainópolis/RR, saindo no dia 
17.11.2017, com retorno no dia 19.11.2017, para tratar de assuntos inerentes 
às suas funções, a serviço desta Casa Legislativa.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio Antônio Martins, 09 de novembro de 2017.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral
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RESOLUÇÃO Nº 4981/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear KAMILA FREITAS MOULAZ, matrícula 

18762, CPF: 019.891.142-45, do Cargo Comissionado Assessor 
Parlamentar Legislativo I CAL-4, integrante do Quadro de Pessoal desta 
Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 
26.07.2011 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de outubro 
de 2017.

Boa vista - RR, 9 de novembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4982/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear NILSON RICHIL BEZERRA, CPF: 

149.721.312-68, do Cargo Comissionado Assessor Parlamentar 
Legislativo IV CAL-7, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa 
Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 
26.07.2011 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de outubro 
de 2017.

Boa vista - RR, 9 de novembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4983/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear NILMA MOREIRA SOUSA, CPF: 

199.756.512-91, do Cargo Comissionado Assessor Parlamentar 
Legislativo IV CAL-7, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa 
Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 
26.07.2011 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de outubro 
de 2017.

Boa vista - RR, 9 de novembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4984/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear NEUZEMIRA SOUSA FERNANDES, 

CPF: 225.186.572-15, do Cargo Comissionado Assessor Parlamentar 
Legislativo IV CAL-7, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa 
Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 
26.07.2011 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de outubro 
de 2017.

Boa vista - RR, 9 de novembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 4977/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear RIGOBERTO PARENTE CUNHA, CPF: 

446.988.602-53, do Cargo Comissionado Assessor Parlamentar Legislativo 
Especial III CAL-3, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa 
Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 009/2011, 
de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 26.07.2011 
e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de outubro 
de 2017.

Boa vista - RR, 9 de novembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4978/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear PAULO SILAS VALENTE SOUSA 

AGUIAR, CPF: 539.633.932-20, do Cargo Comissionado Assessor 
Parlamentar Legislativo I CAL-4, integrante do Quadro de Pessoal desta 
Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 
26.07.2011 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de outubro 
de 2017.

Boa vista - RR, 9 de novembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4979/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear PAULO ELIAS ALBUQUERQUE 

PEREIRA, CPF: 225.077.282-72, do Cargo Comissionado Assessor 
Parlamentar Legislativo Especial III CAL-3, integrante do Quadro de 
Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a 
Resolução nº 009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da 
ALE nº 1150 de 26.07.2011 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de outubro de 2017.
Boa vista - RR, 9 de novembro de 2017.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4980/2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar KAMILA FREITAS MOULAZ, matrícula 

18762, CPF: 019.891.142-45, do Cargo Comissionado de Assessor 
Parlamentar Legislativo Especial III CAL-3, integrante do Quadro de 
Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a 
Resolução nº 009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da 
ALE nº 1150 de 26.07.2011 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de outubro de 2017.
Boa Vista - RR, 9 de novembro de 2017.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812
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RESOLUÇÃO Nº 4989/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear MARJURY DA SILVA ALVES, CPF: 

704.220.922-23, do Cargo Comissionado Assessor Parlamentar Legislativo 
V CAL-8, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 009/2011, de 22 de julho de 
2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 26.07.2011 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de outubro 
de 2017.

Boa vista - RR, 9 de novembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4990/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear MARIANO BASTOS BATISTA, CPF: 

017.286.212-40, do Cargo Comissionado Assessor Parlamentar Legislativo 
II CAL-5, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 009/2011, de 22 de julho de 
2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 26.07.2011 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de outubro 
de 2017.

Boa vista - RR, 9 de novembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4991/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear MARCO ANGELO SOTO VIANNA, CPF: 

794.287.542-34, do Cargo Comissionado Assessor Parlamentar Legislativo 
IV CAL-7, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 009/2011, de 22 de julho de 
2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 26.07.2011 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de outubro 
de 2017.

Boa vista - RR, 9 de novembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4992/2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar JULIANA MAGALHAES SILVEIRA, 

matrícula 19168, CPF: 049.709.144-51, do Cargo Comissionado de 
Assessor Parlamentar Legislativo Especial III CAL-3, integrante do Quadro 
de Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a 
Resolução nº 009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da 
ALE nº 1150 de 26.07.2011 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de outubro 
de 2017.

Boa Vista - RR, 9 de novembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4993/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLUÇÃO Nº 4985/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear NATHALIE VASCONCELOS DA SILVA, 

CPF: 899.790.102-82, do Cargo Comissionado Assessor Parlamentar 
Legislativo Especial III CAL-3, integrante do Quadro de Pessoal desta 
Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 
26.07.2011 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de outubro 
de 2017.

Boa vista - RR, 9 de novembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4986/2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar KALLIL RODRIGUES LEAO, matrícula 

19946, CPF: 703.303.442-34, do Cargo Comissionado de Assessor 
Parlamentar Legislativo III CAL-6, integrante do Quadro de Pessoal desta 
Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 
26.07.2011 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de outubro 
de 2017.

Boa Vista - RR, 9 de novembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4987/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear KALLIL RODRIGUES LEAO, matrícula 

19946, CPF: 703.303.442-34, do Cargo Comissionado Assessor 
Parlamentar Legislativo IV CAL-7, integrante do Quadro de Pessoal desta 
Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 
26.07.2011 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de outubro 
de 2017.

Boa vista - RR, 9 de novembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4988/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear MILTON ARTHUR MENDES FREITAS, 

CPF: 003.264.492-21, do Cargo Comissionado Assessor Parlamentar 
Legislativo Especial III CAL-3, integrante do Quadro de Pessoal desta 
Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 
26.07.2011 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de outubro 
de 2017.

Boa vista - RR, 9 de novembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
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014.327.682-47, do Cargo Comissionado Assessor Parlamentar Legislativo 
V CAL-8, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 009/2011, de 22 de julho de 
2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 26.07.2011 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de outubro 
de 2017.

Boa vista - RR, 9 de novembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4998/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear LIVIA SOUZA FERREIRA, CPF: 

829.100.492-72, do Cargo Comissionado Assessor Parlamentar Legislativo 
V CAL-8, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 009/2011, de 22 de julho de 
2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 26.07.2011 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de outubro 
de 2017.

Boa vista - RR, 9 de novembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4999/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear LENILSON PEREIRA DA SILVA, 

CPF: 941.949.802-63, do Cargo Comissionado Assessor Parlamentar 
Administrativo Especial II CAA-2, integrante do Quadro de Pessoal desta 
Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 
26.07.2011 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de outubro 
de 2017.

Boa vista - RR, 9 de novembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 5000/2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar GLEUMA DE MAGALHAES OLIVEIRA, 

matrícula 17313, CPF: 093.270.453-00, do Cargo Comissionado de 
Assessor Parlamentar Legislativo Especial III CAL-3, integrante do Quadro 
de Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a 
Resolução nº 009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da 
ALE nº 1150 de 26.07.2011 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de outubro 
de 2017.

Boa Vista - RR, 9 de novembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 5001/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear GLEUMA DE MAGALHAES OLIVEIRA, 

matrícula 17313, CPF: 093.270.453-00do Cargo Comissionado Assessor 
Parlamentar Legislativo I CAL-4, integrante do Quadro de Pessoal desta 
Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 

suas alterações,
RESOLVE:

Art. 1º Nomear JULIANA MAGALHAES SILVEIRA, 
matrícula 19168, CPF: 049.709.144-51, do Cargo Comissionado Assessor 
Parlamentar Legislativo I CAL-4, integrante do Quadro de Pessoal desta 
Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 
26.07.2011 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de outubro 
de 2017.

Boa vista - RR, 9 de novembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4994/2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar JOSE BEZERRA DE MORAES NETO, 

matrícula 18744, CPF: 033.606.342-33, do Cargo Comissionado de 
Assessor Parlamentar Legislativo Especial III CAL-3, integrante do Quadro 
de Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a 
Resolução nº 009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da 
ALE nº 1150 de 26.07.2011 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de outubro 
de 2017.

Boa Vista - RR, 9 de novembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4995/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear JOSE BEZERRA DE MORAES NETO, 

matrícula 18744, CPF: 033.606.342-33, do Cargo Comissionado Assessor 
Parlamentar Legislativo I CAL-4, integrante do Quadro de Pessoal desta 
Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 
26.07.2011 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de outubro 
de 2017.

Boa vista - RR, 9 de novembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4996/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear MANOEL OLIVEIRA DE SOUSA, CPF: 

587.087.742-34, do Cargo Comissionado Assessor Parlamentar Legislativo 
V CAL-8, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 009/2011, de 22 de julho de 
2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 26.07.2011 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de outubro 
de 2017.

Boa vista - RR, 9 de novembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4997/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear LUCIANA DA SILVA ALVES, CPF: 
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Art. 1º Exonerar DINE KEILA MARTINS DOS SANTOS, 
matrícula 14312, CPF: 936.344.802-97, do Cargo Comissionado de 
Assessor Parlamentar Administrativo I CAA-4, integrante do Quadro de 
Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a 
Resolução nº 009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da 
ALE nº 1150 de 26.07.2011 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de outubro 
de 2017.

Boa Vista - RR, 9 de novembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 5004/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear LARA CRISTINA DE SOUZA MENEZES, 

CPF: 747.182.662-20, do Cargo Comissionado Assessor Parlamentar 
Legislativo Especial III CAL-3, integrante do Quadro de Pessoal desta 
Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 
26.07.2011 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de outubro 
de 2017.

Boa vista - RR, 9 de novembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

26.07.2011 e suas alterações.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de outubro 

de 2017.
Boa vista - RR, 9 de novembro de 2017.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 5002/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear JESSICA BALESTRERO COELHO, 

CPF: 145.050.637-20, do Cargo Comissionado Assessor Parlamentar 
Legislativo I CAL-4, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa 
Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 
26.07.2011 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de outubro 
de 2017.

Boa vista - RR, 9 de novembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 5003/2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:


