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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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
AUTÓGRAFO DE PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 015/17.

Altera o artigo 4º, inciso II da Lei nº 
1.109, de 4 de outubro de 2016.

A GOVERNADORA DO ESTADO DE RORAIMA,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º O inciso II do Art. 4º da Lei nº 1.109, de 4 de outubro de 

2016, passa a vigorar com a seguinte redação:
  Art. 4º [...]
  I - [...]

II – minigeração distribuída: central 
geradora de energia elétrica com potência 
instalada superior de 100 KW e menor 
ou igual a 5 KW e que utiliza fontes 
com base em energia hidráulica, solar, 
eólica, biomassa, biogás ou cogeração 
qualificada, conforme regulamentação 
da ANEEL, conectada na rede de 
distribuição por meio de instalação de 
unidades consumidoras. (NR)

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio Antônio Augusto Martins, 21 de novembro de 2017.
Deputado Estadual JALSER RENIER

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
Deputado Estadual NALDO DA LOTERIA

1º Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
Deputado Estadual MARCELO CABRAL

2º Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

PROJETO DE LEI 
PROJETO DE LEI Nº 161 DE DE DE 2017.

Dispõe sobre a proibição da venda 
de remédios para emagrecer, 
aos menores de 18 anos, sem 
apresentação de prescrição médica 
no âmbito do Estado de Roraima.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIM A decreta:

Art. 1o - Fica proibida a comercialização de remédios para 
emagrecer aos menores de 1 8 anos sem apresentação de prescrição médica 
no âmbito do Estado de Roraima .

Art. 2° - Os órgãos competentes do Poder Executivo deverão 
atuar visando ao cumprimento do disposto no artigo 1o desta lei.

Parágrafo único - O não cumprimento do disposto no artigo 
1º desta lei sujeitará o infrator às penalidades que serão definidas pelo 
Governo em decreto próprio.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA

Usar medicamentos para emagrecer pode trazer diversos 
problemas à saúde física e psicológica do ser humano. No entanto, apesar 
dos riscos , esse cenário tem sido uma constante no cotidiano ele muitos 
jovens brasileiros, fato que tem chamado a atenção dos médicos para os 
efeitos colaterais e perigos d a compulsão pelo corpo perfeito.

Este problema decorre principalmente na adolescência, pois, 
nessa fase, os jovens são m ais suscetíveis aos padrões impostos pela 
grande mídia, cobrados com relação à estética e, se m orientação, podem 
tomar decisões perigosas para se sentirem inseridos neste contexto.

A utilização de remédios para emagrecer podem trazer efeitos 
colaterais como, taquicardia , boca seca, constipação intestinal, vertigem, 
insônia e hipertensão arterial. Além disso, conforme os especialistas, 
os medicamentos podem sentir palpitação, nervosismo e angústia . É 
importante ressaltar que a própria bula deste tipo ele medicamento inclui 
delírios entre os possíveis efeitos adversos.

Sobretudo, é importante consulta r um profissional capacita 
do sob r e o emagrecimento saudável e a mudança d e hábito no 
âmbito familiar. Visto que o Brasil tem um a infinidade d e alimentos 
ele qualidade, como, raízes, ovos, queijos e carnes magras. Destarte, a 
avaliação corporal e hormonal por um médico deve se r o primeiro passo 
par a o emagrecimento.

Diante do exposto, solicito o apoio elos meus nobres pares para 
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 Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio Antônio Martins, 06 de dezembro de 2017.
Deputado Estadual JALSER RENIER

AUTÓGRAFOS - MOÇÕES

MOÇÃO DE APELAÇÃO Nº 022/2017
  A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DE RORAIMA, nos termos do art. 205 do Regimento Interno, em nome 
de seus membros, faz saber que o Plenário aprovou e a Mesa Diretora torna 
pública:

- Moção de Apelação ao Poder Executivo do Município de Boa 
Vista, resultante da Audiência Pública com o tema Setembro Amarelo: 
Prevenção à Vida e Combate ao Suicídio, realizada no dia 25/09/2017, no 
Plenarinho Valério Magalhães/ALE.

A Assembleia Legislativa, nos termos do art. 205 do seu 
Regimento Interno, em nome de seus membros, vem de público apresentar 
Moção de Apelação ao Poder Executivo do Município de Boa Vista.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é um 
problema relevante de saúde pública e que, segundo os estudos existentes, 
pode ser evitado na maioria dos casos. Os participantes da audiência pública 
da 2ª edição da campanha Setembro Amarelo realizada no Estado de 
Roraima, no dia 25 de setembro de 2017, das 09 às 12 horas, no Plenarinho 
da Assembleia Legislativa de Roraima, resolvem editar a presente Moção 
Propositiva dirigida ao Poder Executivo do Município de Boa Vista para 
que inclua o suicídio como uma questão de saúde a ser enfrentada em sua 
circunscrição, colocando-a em seu planejamento estratégico e destinando 
à dotação orçamentária para o tratamento adequado do tema, objetivando 
a implementação das ações propostas na Carta de Roraima em defesa da 
vida em especial o matriciamento em saúde mental na atenção básica e a 
instalação do Centro de Atenção Psicossocial destinado ao público infanto-
juvenil, fortalecendo as atividades de apoio psicossocial desenvolvidas no 
município de Boa Vista, com a implementação efetiva de políticas públicas 
voltadas à prevenção do suicídio.

Palácio Antônio Augusto Martins, 25 de outubro de 2017.
Deputado Estadual JALSER RENIER

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
Deputado Estadual NALDO DA LOTERIA

1º Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
Deputado Estadual MARCELO CABRAL

2º Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

REQUERIMENTOS

REQUERIMENTO Nº 119 DE 2017
Excelentíssimo Senhor
Dep. JALSER RENIER PADILHA
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

Senhor Presidente,
A parlamentar que este subscreve, com amparo no que determina 

o art. 194, inciso V, do Regimento Interno Deste poder, requer da Vossa 
Excelência a retirada da Tramitação do Projeto de Lei n° 066/2017, de 
minha autoria e do Dep. Evangelista Siqueira, que, “Dispõe sobre alteração 
da Lei no 015, de 25 de junho de 1992 que dispõe sobre as competências, 
composição e classificação do Conselho Estadual de Educação de Rora i 
ma e dá outras providências”.

Sala das Sessões, 05 de dezembro de 2017
Lenir Rodrigues

Deputada Estadual PPS

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA

ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA SEXCENTÉSIMA 
QUINQUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
QUINQUAGÉSIMO QUARTO PERÍODO LEGISLATIVO DA 
SÉTIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE RORAIMA
Às nove horas do dia cinco de dezembro de dois mil e dezessete, no Plenário 
desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima sexcentésima 
quinquagésima quinta Sessão Ordinária do quinquagésimo quarto período 
legislativo da sétima legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima. Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus e em nome 
do povo roraimense, o Senhor Presidente em exercício, Deputado Coronel 
Chagas, declarou aberta a Sessão, solicitando ao Senhor Segundo-
Secretário, Deputado Marcelo Cabral, proceder à leitura da Ata da Sessão 

a aprovação deste relevante projeto de le i.
Sala das Sessões, 05 de dezembro de 2017.

VALDENIR FERREIRA
Deputado Estadual - PV

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N° 162/17
EMENTA: ALTERA O INCISO 
II DO ARTIGO 2° DA LEI N° 
046 DE 15 DE SETEMBRO DE 
1993, QUE  DISPÕE SOBRE A 
DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO 
DA ARRECADAÇÃO DO 
ICMS PERTENCENTE AOS 
MUNICÍPIOS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA RESOLVE:

Art. 1º - A parcela da receita do produto da arrecadação do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - pertencente aos 
municípios, de que trata o inciso II do artigo 20 da Lei no 046, 
de 15 de setembro de 1993, será distribuída nos percentuais 
indicados no Anexo I desta lei, da seguinte forma: 
I-  12,5°/o (doze vírgula cinco por cento) para a capital do 

Estado de Roraima;
II-  12,5% (doze vírgula cinco por cento) distribuídos entre 

os d municípios do Estado de Roraima, segundo o critério socioeconômico 
a ser regulamentado pelo governo do Estado. 

JUSTIFICATIVA
O Estado de Roraima não foge à dura realidade identificada 

em grande parte dos estados do Brasil, qual seja: péssima distribuição 
de renda e oferta insatisfatória de recursos públicos em todas as áreas. 
A fim de lidar de modo equitativo com tal situação, é necessário que se 
busque alocação eficiente e efetiva dos recursos públicos, de modo que 
se alcance tal eficiência por meio de mecanismos a fim de priorizar a 
melhoria de indicadores socioeconômicos e, sua consequente alocação 
equitativa .

Ora, a alocação equitativa se traduz na distribuição de 
recursos visando a superar as desigualdades existentes, entendidas como 
socialmente injustas e plenamente evitáveis. Necessário que se recompense 
os municípios segundo suas necessidades e compromissos para com o 
desenvolvimento socioeconômico.

Em Roraima, indiscutível que o consumo, por exemplo, por 
parte das populações dos municípios se concentra na capital, vez que 
geralmente os indivíduos se deslocam para Boa Vista a fim de adquirir 
produtos e serviços. Isso significa a concentração de receita no município 
de Boa vista, o que resulta em distribuição do ICMS injusta, vez que 
também concentrada maior parcela para a capital.

Estabelecer limites percentuais para Boa Vista e distribuir 
de forma equitativa percentual para os demais municípios, significa 
valorizar todos os integrantes do Estado de Roraima segundo suas 
peculiaridades de modo a facilitar desenvolvimento 1gual, paralelo em 
todo o Roraima.

Pela sua importância, pelo interesse social pedimos o apoio dos 
ilustres pares para a aprovação desta Lei.

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2017.
JÂNIO XINGU

Deputado Estadual

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 065/2017

Concede a comenda Orgulho de 
Roraima às pessoas que indica e dá 
outras providências.

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais, faz saber 
que o Plenário aprovou e ela promulga o seguinte Decreto Legislativo:
 Art. 1º Fica concedida a Comenda “Orgulho de Roraima”, 
criada pela Resolução nº 010/09, de 08 de abril de 2009, aos médicos 
Dra. Helvya Rochelle Távora Minotto, Dr. Athila Bessa e Dr. Marcelo 
Nakashima de Melo.
 Art. 2º A Mesa Diretora adotará as providências necessárias à 
realização de Sessão solene de entrega da comenda constante do presente 
instrumento normativo.
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valor de R$ 9.470,00 (nove mil quatrocentos e setenta reais); Comunicado 
nº AL137555, de 16/10/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros à 
Associação de Pais e Mestres da Escola São Francisco, no valor de R$ 
2.430,00 (dois mil quatrocentos e trinta reais); Comunicado nº AL137556, 
de 16/10/27, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE, informando liberação de recursos financeiros à Associação de Pais 
e Mestres da Escola Clóvis Nova da Costa, no valor de R$ 2.680,00 (dois 
mil seiscentos e oitenta reais); Comunicado nº AL137557, de 16/10/17, do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando 
liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola 
Edineide Sales Campelo, no valor de R$ 6.820,00 (seis mil oitocentos e 
vinte reais); Comunicado nº AL137558, de 16/10/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Vanda da Silva Pinto, 
no valor de R$ 6.860,00 (seis mil oitocentos e sessenta reais); Comunicado 
nº AL137559, de 16/10/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Teresa Teodoro de Oliveira, no 
valor de R$ 5.230,00 (cinco mil duzentos e trinta reais). GRANDE 
EXPEDIENTE: O Senhor Deputado Coronel Chagas iniciou informando 
que no próximo dia seis o Parlamento Amazônico, juntamente com o 
PARLASUL e a UNALE, estarão realizando Seminário, em Brasília, sobre 
instalação de free shops em cidades gêmeas. Continuando, destacou que o 
evento contará com a presença de parlamentares que compõem as três 
entidades, de prefeitos interessados e do Secretário da Receita Federal, que, 
na oportunidade, prestará informações sobre o andamento do software que 
estão desenvolvendo para que as lojas sejam instaladas. Em seguida, 
reportou-se à matéria veiculada em um jornal local onde destaca que Boa 
Vista está entre as quatorze cidades mais seguras para se viver no Brasil, 
avançando no ranking Connected Smart Cities, da consultoria Urban 
Systems, publicado na Revista EXAME. Finalizou parabenizando os 
profissionais da segurança pública, que colocam suas vidas em risco para 
melhorar a segurança no Estado. O Senhor Deputado Izaías Maia iniciou, 
mais uma vez, manifestando sua preocupação com a questão energética do 
Estado, destacando matéria publicada em um jornal local onde informa que 
após o aumento de 35% nas tarifas de energia, ao invés de melhorar a 
qualidade dos serviços, as quedas de energia continuam causando prejuízos 
à população. Após, informou que a Justiça Federal confirmou decisão que 
anulou licença prévia para as obras do Linhão de Tucuruí, destacando a 
importância da união da classe política e da população para tentar resolver 
o problema antes que o Estado fique às escuras. Finalizou destacando que 
já está se informando sobre a legalidade desse aumento de 35% nas tarifas 
de energia, uma vez que a população não tem condições de arcar com essas 
despesas. O Senhor Deputado George Melo iniciou sua fala destacando 
que é inaceitável um governo que tem quatro bilhões de orçamento atrasar 
os salários dos servidores. De acordo com o Senhor Deputado, o governo, 
numa clara demonstração de falta de compromisso e gestão, causa prejuízos 
não só aos servidores, mas também aos empresários que dependem dos 
contracheques para gerar renda no Estado. Continuando, afirmou que o 
governo não honra seus compromissos, não repassa os recursos para o 
IPER, desconta os empréstimos dos servidores, mas não repassa aos bancos 
e o servidor ainda tem seu nome inscrito no SERASA. Finalizou enfatizando 
que, ao atrasar os salários, a Governadora, além de causar constrangimento 
aos servidores, interfere na economia do Estado, visto que é lei o governo 
pagar os salários em dia e cumprir com suas obrigações. ORDEM DO 
DIA: O Senhor Presidente anunciou para pauta da Ordem do Dia a 
discussão e votação, em turno único, das seguintes proposições: Projeto de 
Lei nº 049/17, que “dispõe sobre a outorga de “Título de Cidadão 
Roraimense” aos nascidos no extinto Território do Rio Branco e dá outras 
providências”, de autoria do Deputado Brito Bezerra; Projeto de Lei nº 
059/17, que “dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de exame 
oftalmológico para diagnóstico de astigmatismo, hipermetropia, miopia, 
daltonismo, ceratocone e demais patologias oculares em estudantes 
matriculados no 6º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio 
nas escolas da rede estadual de ensino e dá outras providências”, de autoria 
do Deputado Jânio Xingú; Projeto de Lei nº 086/17, que “garante aos 
alunos das instituições públicas e privadas de ensino do Estado de Roraima 
o acesso à água potável e filtrada e dá outras providências”, de autoria do 
Deputado Masamy Eda; Projeto de Lei nº 089/17, que “institui o dia 2 de 
dezembro como o Dia Estadual do Advogado Criminalista no Estado de 
Roraima e dá outras providências”, de autoria da Deputada Aurelina 
Medeiros; Projeto de Lei nº 090/17, que “institui o Programa Escolar de 
Acompanhamento Domiciliar –PEAD”, e dá outras providências”, de 
autoria da Deputada Aurelina Medeiros; Projeto de Lei nº 105/17, que 
“disciplina a cobrança e a interrupção no fornecimento de água e energia 

anterior, que foi lida e aprovada na íntegra. Continuando, solicitou ao 
Senhor Primeiro-Secretário, Deputado Masamy Eda, proceder à leitura do 
Expediente. RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO: Mensagem 
Governamental nº 88, de 01/12/17, comunicando veto total ao Projeto de 
Lei nº 066/16, que “dispõe sobre o Programa Minha Primeira Oportunidade 
e dá outras providências”; Mensagem Governamental nº 89, de 01/12/17, 
comunicando veto total ao Projeto de Lei nº 064/16, que “institui o padrão 
de atendimento médico e odontológico nas unidades prisionais e de 
cumprimento de medidas socioeducativas da segurança pública, e dá outras 
providências”; Mensagem Governamental nº 90, de 01/12/17, comunicando 
veto total ao Projeto de Lei nº 125/16, que “autoriza o Poder Executivo a 
criar a política estadual de atendimento à pessoa com diagnóstico de 
autismo no Estado de Roraima e dá outras providências”, Mensagem 
Governamental nº 91, de 01/12/17, requerendo a retirada de tramitação do 
Projeto de Lei Complementar nº 021/17, relativo à Mensagem 
Governamental nº 86, de 24/11/17, que “dispõe sobre o percentual do 
exercício de cargo em comissão aos servidores efetivos da Administração 
Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual”. RECEBIDOS DOS 
DEPUTADOS: Projeto de Lei nº 156, de 27/11/17, de autoria da Deputada 
Aurelina Medeiros, que “autoriza a criação do Programa Estadual de Saúde 
Vocal e Auditiva aos professores e integrantes do quadro do magistério e do 
quadro de apoio da rede estadual de ensino do Estado de Roraima, e dá 
outras providências”; Projeto de Lei nº 157, de 27/11/27, de autoria da 
Deputada Aurelina Medeiros, que “autoriza o Poder Executivo a criar o 
Programa de Apadrinhamento Afetivo “Um Lar Para os Idosos”, no âmbito 
do Estado de Roraima, e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 158, de 
27/11/17, de autoria da Deputada Aurelina Medeiros, que “autoriza o Poder 
Executivo a criar o Programa Bolsa-Atleta para jovens atletas no Estado de 
Roraima”; Indicação nº 527, de 28/11/17, de autoria do Deputado Zé 
Galeto, encaminhada ao Governo do Estado, para revitalização da 
Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, localizada na Rua 
General Penha Brasil, 1121 – São Francisco; Indicação nº 528, de 29/11/17, 
de autoria do Deputado Chico Mozart, encaminhada ao Secretário de 
Infraestrutura do Estado de Roraima, para reforma das pontes de madeira 
da Vicinal Picadão II, na região da Confiança II, Município de Cantá-RR; 
Indicação nº 529, de 30/11/17, de autoria do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para aquisição de um gerador de 
energia para atender à necessidade elétrica do Hospital Materno-Infantil 
Nossa Senhora de Nazaré, localizado nesta Capital; Requerimento nº 113, 
de 01/12/17, de autoria do Deputado Brito Bezerra, requerendo a retirada 
de tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº 035/17, que “concede o 
título de Cidadão Benemérito do Estado de Roraima ao Senhor Josinaldo 
Barbosa Bezerra”; Requerimento nº 114, de 01/12/17, de autoria do 
Deputado Brito Bezerra – Líder do Governo, requerendo a retirada de 
tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 021/17, que “dispõe sobre o 
percentual do exercício de cargo em comissão aos servidores efetivos da 
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual”; Memorando 
nº 128, de 30/11/17, de autoria do Deputado Mecias de Jesus, justificando 
sua ausência no expediente parlamentar do plenário desta Casa Legislativa 
no período de 14 a 25 de novembro do corrente ano; Memorando nº 100, de 
30/11/17, de autoria da Deputada Angela Águida Portella, informando sua 
ausência na Sessão Plenária do dia 30 de novembro do corrente ano; 
Memorando nº 253, de 30/11/17, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues, 
informando sua ausência na Sessão Plenária do dia 30 de novembro do 
corrente ano; Memorando nº 017, de 04/12/17, de autoria do Deputado 
Naldo da Loteria, informando sua ausência desta Casa Legislativa no 
período de 04 a 07 de dezembro do corrente ano; Memorando nº 048, de 
04/12/17, de autoria do Deputado Zé Galeto, justificando sua ausência nas 
sessões plenárias dos dias 5, 6 e 7 de dezembro do corrente ano; Memorando 
nº 129, de 04/12/17, de autoria do Deputado Mecias de Jesus, justificando 
sua ausência na Sessão Plenária do dia 30 de novembro do corrente ano. 
DIVERSOS: Comunicado nº AL137551, de 16/10/17, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de 
recursos financeiros à Secretaria de Estado de Educação e Desporto, no 
valor de R$ 480.522,61 (quatrocentos e oitenta mil, quinhentos e vinte e 
dois reais e sessenta e um centavos); Comunicado nº AL137552, de 
16/10/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 
informando liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e 
Mestres da Escola Maria das Neves Rezende, no valor de R$ 6.990,00 (seis 
mil novecentos e noventa reais); Comunicado nº AL137553, de 16/10/17, 
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, no valor de R$ 6.890,00 (seis mil oitocentos e noventa 
reais); Comunicado nº AL137554, de 16/10/17, 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, no 
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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 Requerimento nº 115/17. 
Colocado em discussão e votação simbólica, a matéria foi aprovada por 
unanimidade dos Senhores Deputados presentes. Prosseguindo, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Requerimento nº 116/17. Colocado 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 proceder à leitura do Requerimento nº 117/17. Colocado em 
discussão e votação simbólica, a matéria foi aprovada por unanimidade dos 
Senhores Deputados presentes. Prosseguido, o Senhor Presidente transferiu 
o restante da pauta da Ordem do Dia para a próxima Sessão. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Senhor Presidente Coronel Chagas 
agradeceu aos Senhores Deputados pela aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 052/17, que concede a Comenda Orgulho de Roraima In 
Memoriam ao Ex-Governador Ottomar de Souza Pinto. A Senhora 
Deputada Lenir Rodrigues parabenizou o Senhor Deputado Coronel 
Chagas pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 052/17, bem 
como o Senador Romero Jucá, o Senhor Josias Licata e todos os servidores 
do Ex-Território de Roraima pela luta, dedicação e empenho quanto à 
aprovação da PEC 199. E, não havendo mais nada a tratar, às onze horas e 
trinta e cinco minutos, o Senhor Presidente encerrou a Sessão, convocando 
outra para o dia 06, à hora regimental. Registraram presença, no painel, os 
Senhores Deputados: Angela A. Portella, Aurelina Medeiros, Coronel 
Chagas, Evangelista Siqueira, Flamarion Portela, Gabriel Picanço, 
George Melo, Izaías Maia, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo 
Cabral, Masamy Eda, Mecias de Jesus, Odilon Filho, Soldado Sampaio 
e Valdenir Ferreira.

TERMO DE NÃO REALIZAÇÃO DA SEGUNDA MILÉSIMA 
SEXCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA SESSÃO 
ORDINÁRIA DO QUINQUAGÉSIMO QUARTO PERÍODO 
LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA.
Às nove horas do dia seis de dezembro de dois mil e dezessete, no Plenário 
desta Casa Legislativa, a Senhora Presidente em exercício, Deputada 
Aurelina Medeiros, convidou o Senhor Deputado Evangelista Siqueira 
para atuar como Primeiro-Secretário ad hoc, solicitando-lhe a verificação 
de quórum para a abertura dos trabalhos, o qual informou não haver. Em 
seguida, a Senhora Presidente suspendeu a abertura dos trabalhos pelo 
tempo regimental de dez minutos. Após o tempo estipulado, e, não havendo 
quórum regimental, às nove horas e trinta minutos, a Senhora Presidente 
transferiu a Sessão para o próximo dia 07, à hora regimental. Registraram 
a presença, no painel, os Senhores Deputados: Aurelina Medeiros, 
Evangelista Siqueira, Dhiego Coelho, George Melo, Lenir Rodrigues, 
Odilon Filho e Valdenir Ferreira. Estiveram presentes em plenário os 
Senhores Deputados: Aurelina Medeiros, Evangelista Siqueira, George 
Melo, Lenir Rodrigues, Odilon Filho e Valdenir Ferreira.

ATAS SESSÕES ITINERANTES

ATA DA 16ª SESSÃO ITINERANTE, EM 19 DE OUTUBRO DE 
2017.

54º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.
=   ALE AO SEU ALCANCE   =

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER.
MUNICÍPIO DE CARACARAÍ.

 Às dezesseis horas do dia dezenove de outubro de dois mil 
e dezessete, na Orla do município de Caracaraí, deu-se a décima sexta 
Sessão Itinerante do quinquagésimo quarto Período Legislativo da sétima 
legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Boa tarde a todos. É um 
prazer imenso recebê-los aqui na Orla Municipal de Caracaraí. Sentimos 
uma grande alegria em estar aqui com vocês neste momento, assim como 
sinto uma satisfação imensa em poder homenagear, com a Comenda 
Orgulho de Roraima, as pessoas indicadas deste município. Quero 
informar que esta Sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV/ALE e, 
aproveitando, quero parabenizar o Senador Romero Jucá, que deu condições 
à Assembleia Legislativa de ter esse sinal para que nós pudéssemos levar 
ao conhecimento da população o que os deputados estão fazendo. Dizer a 
cada um de vocês que esse trabalho que será feito, também será conectado 
com as Câmaras Municipais, porque nós queremos exibir ao vivo também 
as ações das Câmaras Municipais, para que o povo do município que não 
esteja participando das sessões acompanhe o trabalho do seu vereador em 
casa, assistindo ao vivo, o trabalho conectado com o Poder Legislativo. 

elétrica, por falta de pagamento, pelas prestadoras de serviços públicos 
concedidos no âmbito do Estado de Roraima e dá outras providências”, de 
autoria do Deputado Masamy Eda; Projeto de Lei nº 110/17, que “dispõe 
sobre a proibição de cobrança de taxa de religação de energia elétrica e de 
água, em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento, e dá outras 
providências”, de autoria do Deputado Mecias de Jesus; Projeto de Lei nº 
116/17, que “dispõe sobre o uso de bloqueadores de sinal de telefonia nos 
locais de aplicação das provas dos concursos públicos realizados no Estado 
de Roraima e dá outras providências”, de autoria do Deputado Jorge 
Everton; Projeto de Lei nº 119/17, que “autoriza o Poder Executivo a 
conceder isenção de ICMS para a aquisição de arma de fogo, munição, 
colete balístico e blindagem veicular por policial militar, bombeiro militar, 
policial civil, agente penitenciário e guarda civil municipal e dá outras 
providências, de autoria do Deputado Soldado Sampaio; Projeto de Lei nº 
126/17, que “dispõe sobre o cadastro estadual de pedófilos no Estado de 
Roraima e dá outras providências”, de autoria do Deputado Valdenir 
Ferreira; Projeto de Lei nº 135/17, que “dispõe sobre denominação de bens 
públicos e dá outras providências”, de autoria dos Deputados Jalser Renier 
e Coronel Chagas; Projeto de Lei nº 146/17, que “dispõe sobre a Instituição 
da Farmácia do Povo no âmbito do território estadual e dá outras 
providências”, de autoria do Deputado Joaquim Ruiz; Projeto de Decreto 
Legislativo nº 054/17, que “concede a Comenda Orgulho de Roraima aos 
senhores Cidalino Mariano de Lima, Jefferson Manduca Moreira da Silva, 
Manoel Neves de Macedo e Lourdes Miguel de Brito e dá outras 
providências”, de autoria do Deputado Masamy Eda; Projeto de Decreto 
Legislativo nº 052/17, que “concede a Comenda Orgulho de Roraima à 
pessoa que indica e dá outras providências”, de autoria do Deputado 
Coronel Chagas; Requerimento nº 115/17, requerendo, após ouvir o 
plenário, a transformação da Sessão Plenária em Comissão Geral, no dia 07 
de dezembro do corrente ano, às 10h, momento em que esta Casa Legislativa 
estará homenageando o Coronel Paiva com a Comenda Orgulho de 
Roraima, de autoria de vários Deputados; Requerimento nº 116/17, 
requerendo, após ouvir o plenário, a transformação da Sessão Plenária em 
Comissão Geral, no dia 13 de dezembro do corrente ano, às 10h, momento 
em que esta Casa Legislativa estará deliberando acerca do Sistema Enérgico 
de Roraima, de autoria de vários deputados; e Requerimento nº 117/17, 
requerendo, após ouvir o plenário, a transformação da Sessão Plenária em 
Comissão Geral, no dia 14 de dezembro do corrente ano, às 10h, momento 
em que esta Casa Legislativa estará homenageado os profissionais médicos 
pela passagem do Dia do Médico, conforme Decreto Legislativo nº 019/16, 
de vários deputados. Em seguida, o Senhor Presidente suspendeu a Sessão 
para que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final pudesse 
analisar e emitir parecer aos Projetos de Decreto Legislativo nºs 052 e 
054/17, bem como para que as Comissões em conjunto pudessem analisar 
e emitir parecer às demais matérias. Após o tempo necessário, o Senhor 
Presidente reabriu a Sessão solicitando ao Senhor Primeiro-Secretário 
proceder à leitura do Projeto de Decreto nº 052/17, bem como do parecer da 
Comissão. Colocado em discussão e votação nominal e eletrônica, foi 
aprovado por 13 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. 
Prosseguido, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário 
proceder à leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 054/17, bem como 
do parecer da Comissão. Colocado em discussão e votação nominal e 
eletrônica, a matéria foi aprovada por 12 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 090/17, bem 
como do parecer da Comissão. Colocado em discussão e votação nominal e 
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 116/17, bem 
como do parecer da Comissão. Colocado em discussão e votação nominal e 
eletrônica, foi aprovado por 13 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma 
abstenção. Dando continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Primeiro-Secretário proceder à leitura do Projeto de Lei nº 110/17, bem 
como do parecer da Comissão. Colocado em discussão e votação nominal e 
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 Lei nº 089/17, bem 
como do parecer da Comissão. Colocado em discussão e votação nominal e 
eletrônica, a matéria foi aprovada por 14 votos favoráveis, nenhum contra e 
nenhuma abstenção. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Primeiro-Secretário proceder à leitura do Projeto de Lei nº 119/17, bem 
como do parecer da Comissão. Colocado em discussão e votação nominal e 
eletrônica, o projeto foi aprovado 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 126/17, bem 
como do parecer da Comissão. Colocado em discussão e votação nominal e 
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a toda a equipe de Caracaraí, da Prefeitura, que se envolveu diretamente 
nesse projeto social do Poder Legislativo. Agradeço a todas as pessoas que 
estão aqui, Muricivaldo Lopes da Silva, que tem representado a Associação 
do Canaã, da Agricultura familiar do Estado, que vai falar daqui a pouco, 
assim como muitas outras pessoas aqui. Mas, em especial, a toda a equipe 
do Poder Legislativo, a todos os servidores e servidoras que fizeram deste 
trabalho um trabalho maravilhoso, de dedicação. Estiveram aqui a semana 
toda dando essa oportunidade, essa estrutura para que vocês possam ter 
com absoluta qualidade, com a estrutura que o Poder Legislativo pode 
oferecer, que é aquilo que temos de melhor, que é a nossa qualidade técnica 
e a nossa equipe de pessoal. Agradeço imensamente a todos vocês. 
 Quero saudar o Delegado de Polícia do município de Caracaraí, 
Luciano Silvestre; quero, também, saudar o Padre do município, obrigado 
pela presença. Senhoras e senhores, agora franquearemos a palavra a todos 
os senhores Deputados e, depois, daremos segmento aos trabalhos com a 
Comenda Orgulho de Roraima.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Prefeitos e Vice-
Prefeitos dos municípios do estado, Senhores Vereadores. Vou ser bem 
breve, bem rápido, porque eu acho que o maior presente que a Assembleia 
está oferecendo aos pais e aos estudantes do município do interior de 
Roraima é um projeto meu, que foi aprovado ontem, por unanimidade de 
todos os colegas, especificando que 40% das vagas de todos os cursos da 
UERR serão para os estudantes dos municípios do interior de Roraima; 
40% para o município de Boa Vista e 20% para estudantes de outros 
estados. E aí está incluído o outro projeto que foi aprovado também pela 
Assembleia legislativa, criando o curso de medicina na UERR, o qual terá, 
também, essa garantia dos 40% das vagas. Isso faz com que o filho de um 
pequeno produtor... Eu me recordo aqui lá de Rorainópolis, daquela estrada 
que vai para Santa Maria do Boiaçu. Tem uns evangélicos lá e a filha deles, 
um dia, me disse chorando que o maior sonho dela era fazer o curso de 
medicina. A gente está transformando sonhos em realidade, porque esse 
curso de medicina beneficiará todos os estudantes do interior. 
 Então, quero aqui parabenizar a Assembleia Legislativa por dar 
esse presente para a população do interior do estado, quando aprovou esses 
dois projetos de relevância para o nosso estado, o curso de medicina na 
UERR e vagas específicas para os estudantes do interior de Roraima. Então, 
as famílias e os estudantes do interior estão de parabéns porque passarão 
a ter essa oportunidade de termos médicos, enfermeiros, engenheiros em 
todos os nossos municípios, filhos das pessoas que escolheram o interior de 
Roraima para viver. Muito obrigado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Muito obrigado, Deputado 
Joaquim. Quem está presente conosco são os deputados Jânio Xingú, 
Aurelina de Medeiros, Joaquim Ruiz, Coronel Chagas, Soldado Sampaio, 
Zé Galeto, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Chico Mozart, George Melo, 
Naldo da Loteria, Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço e Odilon Filho. 
Quero informar aos presentes que viemos aqui para discutir os problemas 
do município de Caracaraí, pois temos uma peça orçamentária que deverá 
ser discutida este final de ano e queremos discuti-la com todos os munícipes 
aqui de Caracaraí, justamente para que a gente possa evoluir com a tratativa, 
assim como fizemos no município de Rorainópolis.
 Com a palavra o Senhor Deputado George Melo.
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados. Quero cumprimentar a senhora prefeita 
do município, Socorro Guerra; o Presidente da Câmara, Vereador Julinho, 
assim como os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e demais presentes. 
Presidente, é com enorme satisfação que a gente vem ao segundo município 
com a estrutura da Casa para que a população conheça a Assembleia 
Legislativa e o nosso trabalho. Tenho certeza de que as pessoas que estão 
vindo aqui têm visto o grande gestor que Vossa Excelência é. Sei que 
Vossa Excelência está fazendo isso com o apoio de todos os deputados, 
mas a sua mão de gestor se fez presente. Tivemos uma Casa que herdou 
muitas dívidas, com muitos problemas, mas Vossa Excelência, com grande 
responsabilidade, com coragem e, principalmente, com respeito a toda 
a população de Roraima, hoje está se dando ao luxo de se deslocar aos 
municípios com essa qualidade, pois é um direito da população de Roraima 
estar perto da Assembleia. Vossa Excelência está dando essa condição 
para que não só a população, mas a classe política, tenha orgulho de ser 
político. Tenho certeza de que, com um orçamento de quatro bilhões de 
reais, Vossa Excelência poderá dar um impulso muito grande na educação 
com o nosso trabalho, pois temos trabalho como o Abrindo Caminhos, a 
Escola do Legislativo, dando treinamentos, cursos preparatórios. Muita 
gente que não tinha oportunidade de pôr seu filho para fazer um curso na 
Universidade Federal, certamente, com a educação que temos hoje, terá 
essa oportunidade. Torço, sinceramente, para que a Assembleia continue 
nesse rumo e que contamine o Governo do Estado para que ele também dê 

 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à verificação 
de quórum.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – Há quórum, 
Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro 
abertos os trabalhos da presente Sessão Itinerante. Sessão esta que tem 
por objetivo levar ao conhecimento de toda a sociedade do município de 
Caracaraí o mérito máximo da Comenda Orgulho de Roraima, para todos 
os munícipes que fizeram e fazem história neste município. 
 Gostaria de convidar para compor a Mesa dos trabalhos, a 
Prefeita do Município de Caracaraí, Senhora Socorro Guerra; o Vice-
Prefeito, Senhor Gilson Sabóia; e o Presidente da Câmara Municipal, Júlio 
César Reis Silva. 
 Neste momento, convidamos a todos para, em posição de 
respeito, cantarmos o Hino Nacional, bem como o Hino de Roraima.
 (Execução do Hino Nacional e o do Hino de Roraima).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Senhoras e Senhores, 
inicialmente, quero agradecer a toda a população do município de 
Caracaraí que participou nesta manhã do evento que nós trouxemos para 
este município. Aqui, passou, pela manhã, uma quantidade de pessoas 
significativa. Tivemos vários atendimentos médicos sobre um problema 
sério que o município de Caracaraí vive. Assunto esse que a Prefeita 
deva abordar, que é o número de suicídio, o alto número de jovens que 
estão entregues às drogas. Temos um alto índice de desemprego em 
nosso estado, hoje, que ultrapassa a linha normal do restante dos estados 
brasileiros. Temos inúmeros problemas da nossa sociedade e sabemos 
que nós não vamos conseguir resolver todos, mas temos como construir 
e fazer a nossa parte para que a população e a sociedade entendam que o 
parlamento tem que estar próximo do povo, ao lado da população, para que 
seja levado ao conhecimento de toda a sociedade aquilo que há de melhor 
do trabalho da Assembleia e do trabalho de todas as pessoas que confiam 
no resultado, pois toda a população é quem sai ganhando. Quero, aqui, 
fazer um cumprimento especial à minha amiga Socorro Guerra, Prefeita do 
município, bem como ao Vice-Prefeito Gilson Sabóia. Quero cumprimentar 
o senhor Julinho, Presidente da Câmara de Caracaraí; o senhor Luiz 
Rodrigues, vice-presidente da Câmara de Caracaraí; os vereadores Jailson 
Fernandes, Maria do Fantão, Sales, Gildeci, Júlio Paraíba, João Eudes, 
Agnaldo, Genilson Souza, Victor da Vip Celular. Cumprimento o senhor 
Valdemar Januário dos Santos, Secretário do Meio Ambiente; o Prefeito do 
município de Rorainópolis, que está aqui nos dando a honra de tê-los em 
nossa companhia, que nos deu um apoio muito grande na área da saúde para 
o município. Muito obrigado a você, Leandro, sempre parceiro e amigo. 
Quero aproveitar a oportunidade para convidá-lo para fazer parte da Mesa. 
Cumprimento a Vice-Prefeita do Município de Rorainópolis, Joilma, que 
tem feito um grande trabalho à frente da ação social naquele município, uma 
pessoa que tem nosso respeito e confiança, que faz um trabalho de alcance 
muito grande. Quero saudar os vereadores do município de Rorainópolis, 
na pessoa do Edvan Ivo. Quero saudar o Dorval da Vicinal; saudar o Pinto, 
do Equador; o Gilmário e o Paulo Lima. Quero saudar os Vereadores do 
município de Iracema, na pessoa do seu Presidente, o Vereador Quico e, 
também, ao Vereador Edson Pereira, Vice-presidente da Câmara Municipal 
de Iracema. Quero saudar também o Vereador Sandro; o vereador Pezão; 
a Vereadora Sônia; os Vereadores Edinho e o Jala da Van. Cumprimento, 
também o Joelson Costas, Presidente da Câmara Municipal de Mucajaí. 
Cumprimentar o Toinho Cruz, que está ali; o Ramsés; os vereadores 
Fladimir e Dideque, ambos do município de Mucajaí. Cumprimento o 
Prefeito do município de São Luiz do Anauá, meu amigo James, a quem 
convido a fazer parte da Mesa. 
 A Assembleia ao seu Alcance também irá visitar o Sul do 
Estado. Em nome do James, quero saudar o Elias da Silva, que é o Vice-
Prefeito do município de São Luiz do Anauá. Saudar o Vereador Jocilelson; 
o senhor Chapolin da Van, Vice-Presidente da Câmara de São Luiz do 
Anauá; Vereador Veloso; Vereador Benilson e, também, o Vereador Josafá 
da Silva Costa. Saúdo o Neguinho da DER. Cumprimento a Câmara 
Municipal do Cantá e, aqui, faço uma saudação especial a sua presidente, 
Vereadora Francisca da Silva, que veio nos prestigiar. Vereadores Elbinho, 
Wendel Feitosa, Neguinho da Saúde. Vereadores do município de 
Pacaraima, na pessoa do Presidente Emanuel, do Solidariedade, e a Dila 
Santos, que vieram prestigiar este evento. Os agradecimentos especiais 
vão para o comandante da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, Comandante 
Gustavo Henrique Dutra Menezes, também vão para a Prefeita deste 
Município, Socorro Guerra, pela parceria e pelo acolhimento que deu a 
toda a Assembleia Legislativa; ao SESC; Senhor Ademir dos Santos. Os 
agradecimentos ao Prefeito de Rorainópolis, Leandro Pereira da Silva, 
com o trabalho odontomóvel, que trouxe para cá. Os meus agradecimentos 
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 O Senhor Deputado Odilon Filho – Boa tarde, Presidente, 
colegas Deputados. Não vou nominar porque o tempo é curto, mas eu já 
quero pedir prorrogação do tempo, Presidente, antes de começar, por conta 
de ser o anfitrião da Casa. Quero pedir o tempo da Aurelina para mim. Quero 
cumprimentar a prefeita Socorro Guerra, o vice-prefeito James, amigo 
meu, quando fui prefeito também de São Luís do Anauá, companheiro 
prefeito Leandro, o vice-prefeito Gilson Saboia, o presidente da Câmara, 
Julinho. Cumprimentar os vereadores aqui presentes na pessoa do vereador 
Jota Sales. Cumprimentar a minha esposa Diane Coelho. Cumprimentar, 
em nome das mulheres, a doutora Josefa, advogada há muitos anos neste 
município, trabalhou comigo também na justiça. Cumprimentar o Pastor 
Daniel. Cumprimentar o padre da nossa cidade e cumprimentar a população 
em geral, que veio aqui prestigiar esse grande evento.
 Quero parabenizar o Presidente Jalser, que tem se destacado 
à frente da Assembleia Legislativa. Poucos foram os presidentes que 
conseguiram fazer esse tipo de ação: trazer a Assembleia mais próxima ao 
povo. E o Jalser tem feito isso com muita dedicação, além de ter criado um 
veículo de comunicação imenso para a Assembleia. Diversos programas da 
Assembleia vêm atendendo a nossa população. Então, fica aqui, em nome 
da população de Caracaraí, Presidente, os meus parabéns. E, tenho certeza 
que, à frente da Assembleia, cada dia vai avançar mais. O senhor acabou de 
dizer que nós vamos ter, inclusive nas sessões ao vivo, as câmaras também 
vão mostrar as sessões ao vivo para que a comunidade possa participar 
e acompanhar o trabalho do Legislativo, que é um trabalho muito difícil. 
O povo entende totalmente diferente o trabalho. Eu sou considerado um 
dos deputados do interior porque ando muito nas vicinais e nas vilas. E o 
povo cobra muito que Deputado tem que fazer estrada, tem que recuperar 
vicinal, tem que fazer a ponte, tem que construir a escola. Mas o Deputado 
não faz isso, quem faz isso é governo, é prefeito. Nós fazemos a indicação, 
colocamos os recursos, mas nós não temos esse poder de construir. Isso é 
um ato do Poder Executivo. Mas a Assembleia, através dessas ações que 
o presidente Jalser vem desenvolvendo em todo o estado, a população vai 
tomando conhecimento, ouvindo cada deputado dentro da sua comunidade 
e nós vamos passando o papel, realmente, do deputado. E hoje, nós estamos 
aqui em Caracaraí, foi o dia todo a Assembleia atendendo com diversas 
ações, médicos, cinema e outras ações. E estamos aqui também para 
ouvir. Eu sei que existem muitos problemas em Caracaraí, mas nós vamos 
enfrentar, vamos procurar parceiros. Essa situação da energia é grave, mas 
nós, como deputados estaduais, não vamos fazer muita coisa, mas temos 
um parceiro que pode nos ajudar. Nós vamos fazer uma interferência junto 
ao Senador Romero Jucá e ele vai mexer lá em Brasília, na Eletrobrás, e 
vai ajudar a resolver isso. Como nós temos afinidades e somos do grupo do 
Senador Romero, nós vamos sim, fazer isso, Presidente Jalser, vamos levar 
um documento até ele, pois ele conhece mais do que ninguém Caracaraí, 
até porque sempre foi o senador mais votado em Caracaraí e não vai deixar 
de ser, porque trabalha muito pelo Estado de Roraima.
 Sei que o tempo é curto, mas, quero, aqui, também, dizer 
que têm coisas ruins, mas também têm coisas boas chegando. Eu quero 
dizer à classe pesqueira de Caracaraí que, hoje mesmo, vim de Boa Vista, 
junto com uma equipe da Codesaima, que já está trabalhando para fazer a 
fábrica de gelo para, dentro de 15 dias, estar atendendo aos pescadores de 
Caracaraí. Com o gelo mais barato, vai acabar a dificuldade do pescador. 
E essa fábrica vai ter que funcionar continuamente, pois está há um ano 
parada, Xingú, você, que, junto comigo, tem acompanhado isso. Mas vai 
voltar a funcionar dentro de 15 dias. 
 Uma outra coisa também que está parada na nossa cidade é a 
obra da delegacia de Caracaraí. Estive hoje na secretaria cobrando, sempre 
tenho ido às secretarias cobrar dos secretários e tenho a garantia de que, 
dentro de 15 a 20 dias, também vai retomar a conclusão daquela obra. Essa 
é uma obra que vai gerar emprego em Caracaraí. Como disse anteriormente 
ao Presidente Jalser, está difícil emprego, mas temos que buscar algumas 
saídas e as saídas são obras. E essa obra deve reiniciar dentro de 15 a 20 
dias. 
 Uma notícia boa que quero dar aqui também a Caracaraí é com 
referência ao Festival Folclórico de Caracaraí. Eu, como deputado, o ano 
passado, coloquei uma emenda de 100 mil reais, sendo 50 mil para cada 
grupo. E eu fiz uma referência agora, junto à Governadora e ela já sinalizou. 
Hoje pela manhã, estive na Secretaria de Cultura com a Secretária Selma, 
que já disponibilizou a equipe, já fiz contato com o presidente do Gavião e 
com a presidente do grupo da Cobra. E vamos trabalhar esse final de semana, 
uma equipe vai vir, junto com a minha equipe de gabinete, e vai auxiliar 
na preparação dessa documentação para que nós possamos conseguir 
liberar os recursos, o mais rápido possível, e poder concluir essa grande 
festa que Caracaraí não pode deixar de fazer. Vamos precisar, além disso, 
logicamente, do apoio da Assembleia, da prefeita e da governadora, porque 
só com esse recurso, Presidente Jalser, não dá para fazer. A festa é grande, 

essa dinâmica para o povo de Roraima, pois é disso que o povo precisa, é 
de oportunidade. 
 O povo que veio para Roraima não veio para cá para mandar 
seus filhos voltarem para outros estados para trabalharem, não. Vieram para 
ter educação forte, emprego e oportunidade de trabalho, pois é isso que a 
população de Roraima espera. Tenho certeza de que essa luz que está sendo 
dada na Assembleia certamente irá contaminar este estado inteiro. Muito 
obrigado a todos.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Muito obrigado, Deputado 
George Melo.
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira pede Questão de 
Ordem – Senhor Presidente, por entender que este momento é um momento 
especial, onde as pessoas querem participar, por ver que ainda há muitas 
pessoas em pé e outras se aproximando. Gostaria que Vossa Excelência 
estipulasse o tempo de três minutos para que não nos excedêssemos tanto 
e pudéssemos contemplar a todos e para que a cerimônia ocorra dentro do 
esperado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Acato o Requerimento de 
Vossa Excelência. Portanto, o tempo estipulado para cada deputado será de 
três minutos.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Senhor Presidente, 
quero cumprimentar Vossa Excelência, assim como a Prefeita Socorro 
Guerra. Cumprimento o Prefeito James, o Prefeito Leandro, do município 
de Rorainópolis e cumprimento, em nome da Vice-Prefeita Joilma, todos 
os vice-prefeitos, vereadores e a população aqui presente. Vamos nos ater 
a falar de Caracaraí. Quero, Socorro, com muita humildade, agradecer 
a participação de Vossa Excelência, de ajudar, de forma tripartite com o 
Governo do Estado e a Prefeitura de São Luiz. Agradecer ao James também, 
por terem dado oportunidade aos moradores da localidade Serra Dourada de 
estarem trafegando. O Acesso lá era muito difícil, Deputado Jalser, até que 
a Prefeita Socorro e o Governo do Estado forneceram óleo diesel e o James 
forneceu as máquinas para o pessoal lá do São Luiz. Apesar de o povo 
votar em São Luiz, a Socorro Guerra, de bom coração, ajudou. Agradeço ao 
Julinho e, em seu nome, bem como o do Júnior Paraíba, parabenizo a todos 
os vereadores aqui presentes. 
 Quero dizer, Prefeita, da nossa satisfação também de falar um 
pouquinho sobre o que nós estamos fazendo por Caracaraí. Será licitada, 
prefeita, agora, se deus quiser, no máximo em 30, 35 dias, a estrada da Serra 
Dourada. Convencemos a Governadora Suely que era necessário fazer, pois 
era um sofrimento muito grande, mas vai ser licitada. O orçamento será 
em torno de três milhões e oitocentos com as pontes todas, são 12 pontos 
que serão 12 pontes, cinco ficarão e sete, serão transformadas em bueiros 
e galerias. Então, aquele povo deixará de sofrer. Quero, também, dizer 
que estamos alocando no orçamento do Estado, já adiantando aqui, 200 
mil reais para o Novo Paraíso, para uma patrulha mecanizada, que é um 
trator com plantadeira, arado, com tudo para fazer alguns serviços, talvez 
em parceria com Vossa Excelência, para mecanizar de uma a três hectares 
para esses produtores. Já há consenso do Secretário de Agricultura com o 
Governo do Estado. E queria lhe comunicar também que, quando chegar o 
pedido, a partir de janeiro, a cooperação com um oleozinho, para a senhora 
já estar prevenida, para não levar um susto, pois o Julinho disse que, 
quando fala em dinheiro, a senhora se preocupa. Então, estamos avisando 
antecipadamente. E, também, nós estamos trazendo, nós não, o Estado 
está levando, no sábado, a Agência de Desenvolvimento lá para a Vicinal 
XXIII, no Novo Paraíso, para fazer o cadastramento daqueles produtores  
que tiverem viabilidade para tirar financiamento de 15, no máximo 20 mil 
reais. A agência comporta. Nós estamos também influenciando, Presidente 
Jalser, para que essas pessoas possam ter dias melhores. 
 E, para encerrar, quero agradecer a Vossa Excelência por este 
trabalho da Assembleia Legislativa: a Assembleia Itinerante, que é de 
grande importância. E hoje, vocês que estão aqui como participantes, é a 
hora de perguntar, tirar algumas dúvidas e saber qual é o papel realmente 
do Parlamentar e da Assembleia Legislativa. E o Jalser está fazendo um 
trabalho de muito envolvimento da comunidade com o Poder Legislativo. 
Parabéns, Presidente, por todos os trabalhos sociais que a Assembleia 
está fazendo. O povo merece. O Senhor está no caminho certo. E, com 
certeza, Deus coloca as pessoas nas horas certas e nos determinados locais. 
Obrigado a todos.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado pelo tempo 
de Vossa Excelência, Deputado Gabriel Picanço. A palavra continua 
franqueada aos Senhores Deputados. Eu queria perguntar aos Senhores 
Deputados, se a gente pode franquear a fala primeiro a um deputado ou 
uma pessoa que irá tratar sobre o problema do município. Os Senhores 
Deputados concordam que primeiro falem os Deputados, depois a gente 
passa para o público? Falam os Deputados primeiro. Perfeito, então com a 
palavra, o Deputado Odilon Filho.
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simbólicos e o Governo do Estado tem trabalhado muito. O nosso papel 
de Deputada é esse, fazer interlocução entre a comunidade, o Governo do 
Estado e a Assembleia Legislativa. Enfim, gostaria, também, de dizer que, 
com relação à questão das vicinais, eu, juntamente com o Deputado Zé 
Galeto, estou alocando recursos para uma patrulha mecanizada ficar aqui 
cuidando das vicinais do município. Acredito que, dentro de 40 a 60 dias, 
a gente possa também estar fazendo esse trabalho aqui. Então, meu muito 
obrigada a todos. Me coloco, mais uma vez, à disposição e dizer que nós 
estamos sempre de mãos estendidas e braços abertos para que a gente possa 
continuar esse trabalho por este município. E nós temos o prazer e a honra 
de dizer que foram sempre tão queridos, e as pessoas depositaram sempre 
confiança na nossa família. Meu pai teve a oportunidade de ter sido prefeito 
por duas vezes. Mas também deu a oportunidade de minha mãe ter sido 
deputada e, agora, a mim também. Eu tenho a honra de representar este 
município. Muito obrigada, e que Deus abençoe a todos nós.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Muito obrigada, Deputada 
Angela. Com a palavra, o Senhor Deputado Marcelo Cabral.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral – Bom dia a todos e a 
todas. Quero saudar o Presidente desta Casa, que trouxe a Assembleia ao 
seu Alcance hoje a Caracaraí. E em seu nome, saudar todos os deputados 
e deputadas presentes. Saudar a prefeita desta cidade: Socorro Guerra. E, 
em nome dela, saudar todos os prefeitos que estão presentes nesta reunião. 
Saudar o nosso prefeito Júlio Saboia e saudar o nosso vereador presidente 
da Câmara, Julinho; saudar a todos os vereadores e presidentes que estão 
aqui participando deste encontro para ajudar a fortalecer o município de 
Caracaraí. Presidente Jalser, é importante essa ação. Não é só a saúde, o 
importante é trazer os Deputados e Deputadas mais perto das pessoas. 
Muitos Deputados do interior não conseguem chegar até a Assembleia por 
dois motivos, Senhor Presidente, eu vim do interior, sou do interior e a 
gente sabe das dificuldades do interior. O interior, às vezes não tem dinheiro 
para chegar na capital. Mas hoje, através do presidente, que tem iniciativa, 
compromisso e parceria com esse povo de Roraima, está fazendo diferente, 
trazendo a Assembleia para perto do povo, do colono, do pescador, do 
agricultor, das pessoas que estão mais distantes, que só veem os Deputados, 
às vezes, pela televisão ou escutam pelo rádio. E você teve sensibilidade, 
coragem e a grandeza de trazer a Assembleia, primeiro em Rorainópolis e 
hoje em Caracaraí. São duas cidades muito grandes que precisam do apoio 
e da mão do Legislativo. E aqui está o seu nome para a sua gestão, trazendo 
não só você, mas uma bancada de Deputados e Deputadas a Caracaraí para 
ouvir cada pessoa, cada morador, que estão aqui hoje para poder ajudar 
através da Assembleia. Foi colocado muito bem através do presidente 
Jalser, vamos ter a peça orçamentária daqui há alguns meses naquela Casa, 
que vai ser, presidente, destinada tanto à saúde, quanto para a agricultura, 
à estrada, à educação e cada secretaria para ajudar ao povo de Roraima. E 
o momento é este, momento especial de cada morador para hoje o povo 
de Caracaraí trazer as suas indicações e reivindicações aos Deputados do 
Estado de Roraima. Aqui tem 13 deputados presentes e têm deputados que 
tiveram votos em Caracaraí e  que são de Caracaraí. E têm Deputados que já 
foram prefeitos de Caracaraí. Aqui tem Deputado que vocês conhecem pelo 
nome e sobrenome. Aqui tem deputado que vai ajudar a resolver e amenizar 
o sofrimento de cada um de vocês. Mas, para isso acontecer, se não fosse 
a coragem, o compromisso e a parceria de um presidente que trouxesse a 
Assembleia ao alcance do povo de Roraima. 
 E aqui, Senhor Presidente, parabenizo Vossa Excelência pela 
coragem, dedicação, e um abraço de todos os deputados e deputadas desta 
Casa por trazer a Assembleia a Caracaraí, hoje. Como eu sou de outro 
município, peço que chegue aos municípios do norte. Nós somos pelo sul e 
hoje, tivemos o privilégio de estar presentes em Caracaraí, falar depois do 
Odilon, depois da Angela, depois do Joaquim, que são daqui dessa região, 
são desse município. Quero parabenizar Vossa Excelência e dizer que o 
município de Caracaraí está à disposição para ajudar, no que for preciso, 
com recursos ou com emendas, onde for necessário. Quem ganha com isso 
não são os deputados, mas o povo de Caracaraí. Muito obrigado e boa tarde 
a vocês.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Muito obrigado, Marcelo 
Cabral. Em ato contínuo, a palavra agora é do Deputado Chico Mozart.
 O Senhor Deputado Chico Mozart – Obrigado, Senhor 
Presidente, gostaria de saudar a todos os deputados e deputadas, saudar 
nossa prefeita Socorro Guerra, seu vice, do meu partido, Gilson Saboia. 
E, em nome deles, saudar a todos os prefeitos e vice-prefeitos que se 
encontram aqui. E todos os vereadores, em nome do meu vereador Edinho, 
meu amigo de Iracema. E saudar os demais moradores em nome da 
professora Ernandina, uma das homenageadas. Gostaria de parabenizar, 
Senhor Presidente, mais uma vez, a Assembleia, que está no município de 
nosso estado, trazendo serviços com a mesma qualidade que tem em Boa 
Vista. Vossa Excelência mais uma vez se superou, trazendo toda a estrutura 

você vai ver pois vai vir participar. Então fica aqui o meu esclarecimento 
à população de Caracaraí e meus agradecimentos ao presidente Jalser, 
pela realização desse grande evento. E é assim que nós vamos realizar um 
pouco do nosso trabalho que colocamos a dificuldade, e cada deputado 
vai colocar aqui o seu trabalho. Eu estou trabalhando nesse sentido. Vocês 
me conhecem! Um dos compromissos que fiz aqui com a população de 
Caracaraí, mesmo sendo eleito, eu ia continuar morando em Caracaraí. E 
o Odilon nunca se mudou de Caracaraí, continua morando aqui e todos 
os dias está aqui com vocês. Muito obrigado! Um abraço em cada um de 
vocês.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Deputado 
Odilon. O Deputado Odilon realmente cumpriu sua palavra, tomou o tempo 
da Deputada Aurelina. Foram sete minutos e trinta segundos. A palavra 
continua franqueada aos Senhores Deputados. Qual o próximo Deputado 
que deseja usar a palavra? Deputado Jânio Xingú, Vossa Excelência tem a 
palavra.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú – Eu quero aqui edificar o 
trabalho do Presidente Jalser Renier, que vem fazendo junto ao Poder 
Legislativo do Estado de Roraima, trazendo os deputados para discutir com 
a sociedade na sua localidade, no seu município. A Prefeita de Caracaraí, 
Socorro Guerra, os vereadores aqui de Caracaraí, Mucajaí, do Cantá. Eu 
estou vendo aqui tanta gente de outros municípios para prestigiar esse 
evento. E dizer a vocês que há momentos que nós devemos convergir. E 
esse é o momento de convergir. Uma vez eu conversava com o Prefeito 
James e lhe disse que na política há momentos de divergir e há momento 
de convergir, Prefeito Leandro. E este é o momento de convergir, Deputado 
Jalser. Essa é uma ação suprapartidária para discutir o município de 
Caracaraí. E agora há pouco falou aqui o Deputado Odilon, que é um 
deputado do município de Caracaraí. E ele não mentiu quando disse que 
daqui a 15 dias vai inaugurar a fábrica de gelo do município de Caracaraí. 
 Para finalizar, eu queria só chamar a atenção e dizer a todos 
aqueles munícipes aqui de Caracaraí que no final do mês, mais tardar no 
início do mês que vem... E aí, Deputado Jalser, eu quero fazer um convite 
de forma institucional, não política, para que Vossa Excelência, numa 
ação suprapartidária, vá ao Pintolândia, pois vai acontecer a inauguração 
do Hospital das Clínicas. E aí eu quero parabenizar o Deputado Joaquim 
Ruiz, que foi o mentor intelectual de criar o curso de medicina em Roraima, 
por meio da Universidade Estadual. E ainda fez melhor, ramificou para os 
municípios do interior para que as pessoas aqui possam ter orgulho e dizer: 
um dia eu terei um filho médico. E isso é um orgulho que eu levo para toda 
a minha vida. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado! 
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Muito obrigado, Deputado 
Xingú, Vossa Excelência, realmente, ocupou o tempo exato. 
 Continua franqueada a palavra aos Senhores Deputados. 
Deputada Angela Portella, filha de Tião Portella, ex-prefeito do município 
de Caracaraí, que é marido da senhora Zenilda Portella, minha ex-colega 
de parlamento. Eu estive, Deputado, com a mãe, com o pai e agora 
estou Deputado com a filha. A família toda já participou da Assembleia 
Legislativa. Deputada Angela, a palavra é sua.
 A Senhora Deputada Angela Portella – Obrigada, Senhor 
Presidente, já aproveito para lhe cumprimentar e lhe parabenizar. O senhor 
tem essa sensibilidade e compromisso com a população e está fortalecendo 
o Poder Legislativo. O Poder Legislativo se fortalece quando ele chega 
nas pessoas. Quando a gente vai até o município e olha nos olhos das 
pessoas e também as ouve. Isso é muito importante. Parabéns ao senhor. 
Quero cumprimentar a Socorro, a prefeita, que é a autoridade máxima do 
município. Também o vice-prefeito, que é o Gilson, os demais prefeitos 
aqui presentes. Todos os meus colegas, o Julinho, representando todos os 
vereadores aqui presentes. Cumprimentar a todos, em nome dos meus pais, 
Zenilda e Tião Portella. Dizer da satisfação de nós sempre estarmos aqui, 
vir a Caracaraí e recebermos o carinho da população. A forma como ela nos 
recebe, sempre muito acolhedora, com muito carinho e respeito. E hoje, 
nesta tarde tão bonita, aqui, às margens do Rio Branco, nos deixa muito 
feliz. 
 Quero dizer para vocês que o papel da Assembleia ao seu 
Alcance é realmente ouvir a população. Mas, eu também, gostaria de 
trazer aqui algumas novidades, assim como o fez o Deputado Odilon. A 
gente esteve conversando com a governadora, pedindo, e ela está fazendo 
agora a assinatura de um convênio com a prefeita. É um valor pequeno, 
mas vai ajudar na limpeza do município. São 350 mil reais. E também 
está implantando aqui, em breve, a Escola do Atleta e o Clube de Mães. 
É uma solicitação nossa e, também a reforma do Parque Aquático. Quero 
dizer aos pescadores que estão sendo atendidos com o gelo da fábrica que 
o Governo do Estado também desenvolve Roraima e está com recursos 
para financiar equipamentos, enfim, para que também essas pessoas possam 
trabalhar com mais dignidade, com equipamentos novos. Os juros são 
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e, também, a Assembleia. Das minhas emendas, mandei para o município 
de Caracaraí um milhão e duzentos mil reais, para os produtores, vicinais, 
pontes e, se Deus quiser, nossa governadora vai executar minhas emendas. 
Quero também parabenizar os produtores rurais pela passagem do seu dia. 
Eu também sou produtor rural, por isso puxo saco dos produtores, quero 
parabenizar a todos e falar para vocês que a Assembleia estará sempre de 
portas abertas. Presidente, vamos fazer aquela mesma cota que fizemos 
em Rorainópolis para a prefeitura de Caracaraí, vamos tirar um pouco das 
nossas emendas para mandar para cá.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Deputado. Eu 
prometo não constranger os deputados, como fiz da outra vez. Rorainópolis 
saiu ganhando e muito.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Boa noite a todos. 
Quero, aqui, cumprimentar o Deputado Jalser e demais colegas prefeitos, 
em especial, a Prefeita Socorro Guerra, Prefeito de Rorainópolis, São 
Luiz, vereadores; em nome do vereador Agnaldo, cumprimentar todos os 
vereadores de Caracaraí. Não diferente dos demais que me antecederam, 
quero parabenizar o Presidente Jalser por aproximar o Legislativo do povo. 
Não é fácil, num período em que a classe política está desacreditada, quando 
vemos nos meios de comunicações escândalos por cima de escândalos. O 
normal seria a classe política se esconder e aparecer só na época de eleição, 
mas o Legislativo estadual tem se comportado de maneira diferente, que 
é se aproximando do povo e sabendo que esse mandato dado por vocês é 
temporário e tem que ser prestado conta por vocês. Isso tem sido feito pela 
Assembleia Legislativa na gestão do Presidente Jalser. Quero parabenizar 
o Jalser e todos os deputados por concordar com essa ideia da sessão 
itinerante. 
 Quero, Presidente Jalser, trazer algumas demandas que já 
conseguimos resolver aqui em Caracaraí e outras que estão pendentes. Os 
vereadores Julinho e Agnaldo são conhecedores dessa demanda, que é a 
questão ambiental de Caracaraí. Caracaraí é um município muito grande, 
que vai do Baixo Rio Branco ao Cantá e temos alguns problemas aqui 
em Caracaraí. Por exemplo, a expansão do Parque Viruá, que está sendo 
expandido pelo SEMI BIO, pelo Governo Federal e está atingindo famílias 
da região de Petrolina, famílias da Vicinal da Perdida e Vicinal 9, criando 
um embaraço para os pescadores do Rio Baruana e lá embaixo. Então, 
estou apresentando ao Presidente Jalser e gostaria de convidar a Prefeita 
Socorro Guerra, o Julinho para que possamos promover uma audiência 
pública no dia 23 de novembro lá na Petrolina. Gostaria que o Presidente 
Jalser nos disponibilizasse parte dessa estrutura para que possamos receber 
lá a prefeita, os vereadores, o ITERAIMA, o coordenador do zoneamento, 
o SEMI BIO, todos os órgãos envolvidos, para discutirmos a situação da 
expansão do Parque Viruá, que está prejudicando muitas famílias naquela 
região. Está aqui o meu Requerimento e solicito que votemos na terça-feira.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral – É importante você estar 
falando que tem que passar pela Assembleia, é no ZE que vai definir? Nós 
deputados que temos a prerrogativa de estender ou não esse parque. É a 
Assembleia quem vai decidir isso dentro do ZE.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Gabriel Picanço – 
Gostaria de solicitar ao Deputado Sampaio que retirasse o SEMI BIO dessa 
jogada porque é o mesmo que enxugar gelo, ele vai dizer que os colonos são 
criminosos. Se o SEMI BIO for, eu não vou.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Nós vamos convidar. 
Quero desde já pedir o apoio da Assembleia para ouvirmos as pessoas que 
sabem qual é a real situação. Lá tem pessoas com título, escritura pública 
e o SEMI BIO está adentrando em suas terras. Temos boas relações com 
Caracaraí, em especial, na área da Segurança Pública, a Polícia Militar, 
Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, sempre estão presentes aqui atendendo 
as demandas desses trabalhadores. Não é muito diferente com a agricultura 
familiar, temos um pleito com emenda nossa para reformar o Centro de 
Processamento de Alimentos lá no 500, Novo Paraíso, e logo estaremos 
inaugurando. Fizemos a locação de um veículo, a pedido nosso, junto à 
governadora, para a classe pesqueira de Caracaraí. Está aí o caminhão a 
serviço da classe pesqueira, à disposição do sindicato para comercializarem 
o peixe. Uma das grandes questões de Caracaraí é a comercialização do 
peixe. Precisamos trazer para cá estrutura para agregarmos valores na 
comercialização do peixe. Muitas vezes o pescador tem dificuldades para 
ir ao Baixo Rio Branco para trazer o peixe e quando chega aqui entrega 
praticamente de graça nas mãos do atravessador. Essas e outras têm sido 
as ações do nosso mandato. Quero me colocar à disposição para atender e 
encaminhar as demandas de Caracaraí.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Boa noite a todos, 
um abraço ao meu Presidente Jalser. Em seu nome e da Socorro, minha 
amiga e prefeita, vamos abraçar a todos, os deputados, vereadores, 
comunidade. Primeiro, somos deputados estaduais, os municípios são o 
nosso campo de trabalho, não é a vicinal de Caracaraí, Cantá e nem do 

da Assembleia de Boa Vista para cá. Serviços como o Cine Ale, Chame, 
Procon, Escolegis; um programa muito interessante, o Abrindo Caminhos. 
 E gostaria, Senhor Presidente, como disse o Deputado Marcelo 
Cabral, eu não sou de Caracaraí, não fui o mais votado aqui, mas estou aqui, 
hoje, fazendo o meu dever, exercendo o meu mandato conferido, Deputado 
de Pacaraima e Entre Rios. E gostaria de hoje, agora, aqui, sugerir que 
fosse feito como foi feito em Rorainópolis, nós ouvirmos as pessoas, saber 
as suas demandas, qual é o maior problema hoje de Caracaraí. Conversei 
com algumas pessoas hoje e, conversando com o vice-prefeito, ele me disse 
que o maior problema hoje são as estradas e iluminação. A energia é um 
problema muito grave hoje no estado. 
 Eu gostaria, Senhor Presidente, que fosse feito aqui uma emenda 
de bancada, como foi feito em Rorainópolis. E, desde já, quero disponibilizar 
500 mil reais de minha emenda para o município de Caracaraí. Eu acho que 
essas pessoas merecem. Há muito tempo uma ação dessas não acontece, vai 
ficar na história do município. Queria agradecer o apoio que nós estamos 
tendo da prefeita e de todos que vieram prestigiar não só os programas da 
Assembleia, mas também, o mais importante, prestigiar os homenageados 
desta sessão de hoje. Pessoas que contribuíram para este município, fizeram 
a história aqui e, hoje, vão ter a oportunidade se serem reconhecidos. Muito 
obrigado e uma boa noite.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Deputado 
Chico Mozart. Eu queria que a nossa equipe técnica, principalmente as 
nossas taquígrafas, anotassem aí a emenda do Deputado Chico Mozart, 
destinada ao município de Caracaraí, já que é de 500 mil reais. A palavra 
continua franqueada aos Senhores Deputados. Próximo orador, Deputado 
Coronel Chagas.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas – Boa tarde a todos e a 
todas, nosso Presidente Jalser, nossa Prefeita Socorro. Através do Jalser, 
da Socorro, do Odilon, da Angela Águida, quero cumprimentar todos os 
Deputados e todos os amigos e amigas aqui de Caracaraí. Quero dizer que 
é uma satisfação muito grande para mim sempre que eu venho a Caracaraí. 
Eu cheguei em Roraima em 1989 após passar no concurso da Polícia Militar 
e, já no início de 1990, fui designado para ser o Comandante da PM, ainda 
como Tenente, aqui em Caracaraí. Aqui, fiz muitas amizades, foi o início 
da minha carreira militar e foi uma experiência muito boa, que me ajudou 
a vencer os diversos obstáculos que tive ao longo da minha vida. Aqui fiz 
muitos amigos não só na PM, mas também na sociedade civil. Foi aqui que 
conheci o então Soldado Neilson, o Pereira, o saudoso Dias, a família Goes, 
o PPP, Prefeito Pereira Pião, grande prefeito dessa cidade, o Edgar, o Tião 
Portella, Antônio Reis, saudoso Henrique. Aqui fiz as minhas primeiras 
amizades em Roraima e pessoas que jamais esqueci e sempre os trago na 
memória. Então, vir para cá é sempre uma alegria, uma satisfação. Eu gosto 
de rever os amigos desta cidade. Hoje, estamos aqui como Deputados nessa 
caravana conduzida e liderada pelo Deputado Jalser, trazendo a Assembleia 
ao seu alcance no momento oportuno para a comunidade de Caracaraí 
porque o objetivo dessa Sessão da Assembleia é dar oportunidade para 
que vocês, moradores de Caracaraí, ao conversarem com seus deputados, 
com a Assembleia, mostrarem a realidade e as necessidades de Caracaraí. 
Iremos votar até dezembro a Lei Orçamentária do Estado para o ano de 
2018. Essa é a oportunidade, não só para o prefeito, secretários, vereadores, 
mas para que qualquer cidadão de Caracaraí possa chegar com a gente 
e dizer: deputado, a vicinal tal precisa dar uma melhorada, o senhor não 
poderia colocar parte de suas emendas para a gente recuperar essa vicinal? 
Precisamos ampliar a rede elétrica da região tal, têm tantos moradores 
e ainda não chegou a energia. É preciso colocar mais 5 quilômetros de 
energia. E vai sensibilizar os deputados, porque o deputado pode fazer 
emenda e colocar aquele recurso carimbado para reformar uma escola, 
recuperar, ampliar uma vicinal, recuperar uma ponte. E este é o momento. 
Essa é a oportunidade que a Assembleia está levando para o interior do 
estado. 
 Então, eu quero, aqui, neste momento, destacar a iniciativa do 
Presidente da Casa, Deputado Jalser, de levar a Assembleia ao alcance do 
cidadão e dizer que estamos à disposição. Vai ser uma alegria, eu, junto 
com os 24 deputados, trabalharmos para verificar o que realmente Caracaraí 
precisa, para que a gente transforme em emendas e coloque no orçamento 
do estado para que, a partir do ano que vem, comece a ser executado. 
Um abraço a todos, não só do tamanho de Caracaraí, mas do tamanho de 
Roraima. Obrigado.
 O Senhor Deputado Zé Galeto – Boa noite a todos. Quero 
agradecer a presença de todos, o nosso Presidente, Deputado Jalser 
Renier, que está fazendo um trabalho muito lindo trazendo a Assembleia 
aos municípios. Foram poucos os presidentes que fizeram isso. Em seu 
nome, quero saudar a todos os colegas; em nome da nossa prefeita, quero 
saudar a todos os prefeitos e vereadores. Sou presidente da Comissão de 
Agricultura e o nosso gabinete estará sempre de portas abertas para vocês 
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é para você realmente participar das políticas que estamos gerando dentro 
da Assembleia Legislativa. E eu, Deputada Angela Portella, não poderia 
sair daqui hoje sem cumprimentar o Senhor Tião Portella e Dona Zenilda 
Portella, vendo esse casal maravilhoso aqui, realmente, a gente se sente em 
Caracaraí. Muito obrigada.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Deputada. 
Cumprimento aqui, em especial, o Secretário de Agricultura de Caracaraí, 
Cláudio Senna, e o Secretário de Meio Ambiente, Santo Júnior. 
 O Parlamentar que a este subscreve, amparado pelo artigo 153, 
inciso II, artigo 192, parágrafo único, inciso I, alínea “b”, combinados com 
os incisos XVIII e XVII, todos do Regimento Interno deste Poder, requer de 
Vossa Excelência, após ouvir o plenário, a realização de Audiência Pública 
no município de Caracaraí, na Vila Petrolina, no dia 23 de novembro do 
corrente ano, quinta-feira, às 9h da manhã, para tratar sobre o Parque 
Nacional do Viruá, seu plano de manejo e delimitações, conflito de terras 
e sustentabilidade das comunidades locais. Requer também que sejam 
convocados os titulares dos Instituto de Terras e Colonização do Estado 
de Roraima, ITERAIMA, da Secretaria Estadual da Agricultura, Secretaria 
de Estado de Planejamento e Desenvolvimento-SEPLAN, Coordenação 
Técnica de Zoneamento Econômico e Ecológico de Roraima, o Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o Superintendente 
Regional do Instituto de Colonização e Reforma Agrária em Roraima, os 
Sindicatos de Produtores Rurais, Agricultores, Familiares e Pescadores de 
Caracaraí e a Federação de Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura 
Familiar de Roraima e também a Prefeitura e Câmara Municipal de 
Caracaraí. Requerimento assinado pelo Deputado Soldado Sampaio e 
diversos deputados.
 Em discussão o Requerimento. Não havendo quem queira 
discutir, o Requerimento está em votação. A votação será simbólica, os 
deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado.
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira – Boa noite. Gostaria 
de cumprimentar também você que nos acompanha em sua casa através da 
TV Assembleia. Senhores Deputados, gostaria de falar das três indicações 
que fiz. Hoje vamos homenagear pessoas do município de Caracaraí 
que têm papel relevante no crescimento dessa sociedade municipal, 
pessoas que, com sua história de vida, fazem com que Caracaraí seja um 
município avante, crescente e cada vez mais vai ter sua história marcada 
por pessoas que praticam o bem. Indicamos três pessoas da sociedade de 
Caracaraí, roraimenses e “roraimados” de coração, para que hoje fossem 
homenageados por esta Casa, pelos serviços que já prestaram. Gostaria 
de prestar homenagem a nossa querida Letícia Lopes, que está aqui há 
78 anos, uma indicação muito respeitada na comunidade, sobretudo pelo 
trabalho simples que ela faz de visitar doentes, de levar o conforto espiritual 
da comunidade religiosa, a comunidade católica, a qual cumprimento 
neste momento em nome do Padre Lúcio, Pároco desta igreja. Obrigado, 
padre, pela sua presença nesta Sessão Itinerante, mas, gostaria de reforçar 
a dedicação de D. Letícia, que, por um gesto simples, como diz o Papa 
Francisco, é o gesto que tem grande valor, vai até o outro levar solidariedade 
e caridade. A senhora é esse reflexo, viu, D. Letícia, por isso que a senhora 
é um orgulho para a nossa sociedade roraimense. Oxalá tivéssemos mais 
pessoas como a senhora. Parabéns, a senhora é um orgulho para Caracaraí 
e é um orgulho para Roraima. Homenageamos o senhor Nemésio Almeida 
Silva. Cadê ele? Estava aqui todo bonito, trajado para a festa. Senhor 
Nemésio é sócio fundador do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais de Caracaraí, batalhador da agricultura familiar, um homem que 
defende a causa da agricultura, também ajuda no crescimento de Caracaraí 
e também será homenageado no dia de hoje. Parabéns, senhor Nemésio, 
o senhor nos representa e é um orgulho para a sociedade de Caracaraí e 
para Roraima. Vamos homenagear um grande cidadão de Caracaraí que não 
está aqui, pois está fora do estado a trabalho, mas seu irmão irá representá-
lo. Estamos indicando para receber a homenagem aqui, também, o Senhor 
Jânio Fernandes, que já foi secretário de saúde deste município, já foi 
vereador, é servidor federal e nascido em Caicumbi, correto Jailson? É de 
Caracaraí. É uma pessoa que muito trabalha por este município, também 
nos orgulha e orgulha Caracaraí e Roraima. Hoje vai ser representado na 
entrega da Comenda, por seu irmão Vereador Jailson. Parabéns, Vereador 
Jailson, seu irmão nos representa e é um orgulho para este município e para 
Roraima. 
 Gostaria de finalizar, dizendo que estar aqui hoje é uma alegria, 
porque nem sempre o morador de Caracaraí pode ir a Boa Vista prestigiar 
a sessão dos deputados, nem sempre temos a oportunidade de dialogar com 
vocês no dia a dia. E a Assembleia vir até o município fazer com que vocês 
também tenham voz e vez de falar a todos os parlamentares para dizerem 
quais as necessidades deste município. E é por isso que estamos aqui e 
vamos continuar ouvindo vocês. Sou o Deputado Estadual Evangelista 
Siqueira e meu gabinete está aberto para acolher as demandas deste 

Amajari, são todas. Para isso os vereadores ficam nos municípios, são 
nossos parceiros para levarem as demandas, mas a nossa obrigação é com 
todos, tendo sido votado ou não. Eu tive votos em Caracaraí. Político não 
promete, promessa é crime, temos compromisso de realizar aquilo que pode 
ser feito. O grande erro do político é não fazer nada, ou  dizer que não pode. 
Temos que buscar soluções e, nesse meio de buscar soluções, temos vários 
caminhos para buscar os municípios. Estão aqui Socorro, Leandro, James, 
e outros vices. Sabemos que os nossos municípios são pobres de recursos 
e o estado também. Quando a gente diz que tem 3, 4 bilhões de orçamento, 
a gente nunca diz quanto é que tem de despesas, a gente nunca diz que, só 
com pessoal, a gente paga 60% desse dinheiro e aí, tem o resto que começa 
a deixar de pagar até a luz e o telefone. A gente nunca diz isso. E tem o 
Governo Federal que tem 85% do orçamento do país, mas esse não vem 
para o estado e nem para os municípios. É para isso que temos os nossos 
deputados federais e senadores. 
 E aí está o nosso Linhão de Tucuruí. O Deputado Jalser, 
na Presidência, já nos levou a Brasília duas vezes para tentar resolver 
a questão do Linhão de Tucuruí. Não adianta a vicinal se não tivermos 
energia. E essa energia, dá vontade de ir lá, onde estão os nossos deputados 
federais, senadores. Do mesmo jeito a questão das terras, eu vejo aqui e não 
consigo entender. o Joaquim disse que é o mais novinho, mas eu acho que 
sou eu, porque sou do tempo da criação da Petrolina, do rio, do Dias, do 
Itã. Há anos sou funcionária da agricultura, vimos e ajudamos a abrir todas 
essas vicinais, a fazer todas essas colônias. E eu duvido que quando foram 
transferidas as terras para o estado, as áreas de assentamento não foram não, 
pois essas áreas são de responsabilidade do Governo Federal e, ninguém 
se preocupa em colocar uma carrada de barro para aterrar um buraco na 
estrada. Nunca chega recursos para isso, sempre é o município ou o estado. 
Agora, o SEMI BIO quer tomar o Viruá, que já foi transferido por lei para 
o Estado de Roraima. São muitas as questões que temos que discutir aqui. 
A política está um troço no Brasil inteiro, não só o político, é o Executivo, 
o empresário, tem poucos políticos na cadeia. A maioria que está na cadeia 
não é político não. Estamos aqui porque temos obrigação, não fugimos dos 
nossos compromissos, viemos a Caracaraí abraçar e ouvir vocês. Quero dar 
um abraço especial aos meus homenageados, Francisco, Gilvan e Cecília, 
que vão receber suas comendas daqui a pouco. Obrigada.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Boa noite. Gostaria 
de cumprimentar o Presidente da Assembleia, Deputado Jalser Renier e 
demais Pares que se dispuseram a vir aqui participar desta Sessão Solene. 
A Prefeita Socorro, o Vice Gilson Saboia, também os prefeitos Leandro 
de Rorainópolis e James  de São Luiz. E, em nome do Julinho, Presidente 
da Câmara, quero cumprimentar todos os vereadores, inclusive de outros 
municípios. Quero fazer um agradecimento especial pelo aconchego 
e carinho com que fomos recebidos pela Vaninha. muito grata pela 
organização e pelo carinho que você nos recebeu, hoje, aqui em Caracaraí. 
 Eu também tenho história em Caracaraí, trabalhei aqui como 
Defensora Pública e fiz amigos que ficaram na história. Como Secretária 
de Educação, na minha gestão, foi construída a escola Porfírio da Gama, 
lá no Cacumbi, que, hoje está como Celestino da Luz. Prefeita, já fiz uma 
indicação ao Governo do Estado para retornar o INEP da Porfírio da Gama 
porque é um absurdo as crianças do Cacumbi terem que ir para Barcelos em 
Manaus e não ter escola no Cacumbi. Tem que reabrir o INEP da Porfírio da 
Gama e não há problema em funcionar as duas escolas no mesmo prédio. 
Está lá meu nome, ainda tá Lenir Veras, mas tá. De igual forma, a escola do 
Sacaí, que é de madeira, que também foi feita na minha gestão. 
 Na Assembleia Legislativa, na Presidência do Deputado Jalser 
Renier, com o apoio da Mesa Diretora e dos demais Pares, temos feito 
um trabalho na Procuradoria Especial da Mulher com vários núcleos e, 
com certeza, com a implantação da representação da Assembleia nesse 
município que vai ter ESCOLEGIS, PROCON. Também estaremos aqui 
com os nossos núcleos, CHAME, Centro Humanitário de Apoio à Mulher, 
que trabalha com violência doméstica e familiar, o Grupo Reflexível 
Reconstruir. Existem 17 grupos no Brasil reconhecidos pelo Ministério da 
Justiça e um é em Roraima que coordenamos, que é para fazer um trabalho 
psicossocial para os homens. O núcleo de tráfico de pessoas, que também 
não é cena de filme em Roraima. Existe o tráfico de pessoas em Roraima, 
inclusive intermunicipal, porque nossas mulheres são muito bonitas. O 
Presidente Jalser apoiou a criação de uma entidade não governamental que 
existe desde 1962, que é o CVV, Centro de Valorização da Vida, e esse 
centro faz a prevenção do suicídio. 
 Hoje conversei com a Prefeita Socorro para colocar à disposição 
de Caracaraí o trabalho de prevenção contra o suicídio, para que nossos 
jovens, as pessoas, possam valorizar a vida. Estamos dispostos a vir 
para cá para fazermos esse trabalho de prevenção, principalmente dessas 
ocorrências que já estão no site da justiça. Isso é política pública, cuidar 
da vida das pessoas. E quando a Assembleia diz Assembleia ao seu alcance 
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quero dizer as Vossas Excelências que todos vocês são bem-vindos ao 
nosso município. Quero agradecer a prefeita Socorro Guerra, que vem, aos 
trancos e barrancos, tentando resolver os problemas do nosso município. 
Quero parabenizar e agradecer a todos os homenageados de hoje, pois são 
pessoas que sempre contribuíram com o nosso município, que dedicaram 
sua vida inteira ao nosso município, e hoje só queremos lhes agradecer. 
Quero agradecer ao meu pai, que saiu lá do Itam, Deputado Jalser, para vir 
a esta Sessão. Quero lhe dizer que tenho orgulho de ser filho desse senhor, 
que vive lá no interior, que chegou aqui, seu Tião Portela sabe, quando 
essa estrada foi aberta, e venceu, e nos criou com o seu suor, e hoje está 
aqui. Pai, obrigado por estar aqui hoje. Quero agradecer a presença de todos 
e dos meus colegas vereadores que têm sempre nos apoiado. Na Câmara 
de Caracaraí, Deputado Jalser, não tem essa história de ser oposição ou 
situação não, aqui fazemos a oposição e fazemos a situação, mas os colegas 
vereadores de Caracaraí têm sido nossos parceiros, ajudando a prefeita. 
Quero agradecer aos vereadores dos outros municípios que vieram nos 
prestigiar e dizer que estamos de portas abertas para vocês. Muito obrigado, 
Deputado Jalser, por trazer a Assembleia a Caracaraí. Daqui a uns dias 
estaremos inaugurando a Escola do Legislativo e para nós isso será uma 
satisfação imensa. Obrigado por sempre nos receber e sempre nos ajudar.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Vereador 
Julinho. Queria pedir ao cerimonial desta Casa para que nos próximos 
eventos que iremos realizar em outros municípios, este é o segundo lapso 
que cometemos, através de convites, insiram os deputados federais e os três 
senadores do estado. Para que façam o convite em caráter oficial e façam 
com que eles recebam e nos respondam para justificarmos suas ausências. 
Com a palavra, a Senhora Prefeita de Caracaraí, Socorro Guerra.
 A Senhora Prefeita de Caracaraí Socorro Guerra – Boa noite 
a todos. Senhores Deputados, sejam bem-vindos a Caracaraí. É com muita 
alegria que estamos aqui hoje, a grande maioria, conhecendo como funciona 
o Poder Legislativo. Vocês vieram aqui para nos ouvir e vão nos ouvir; o 
povo tem muito a falar. Deputado Jalser, meu querido amigo, obrigada por 
esta oportunidade. Este é um momento ímpar na história de Caracaraí, o 
Legislativo ao alcance do povo do interior. Esta é uma ideia muito bonita 
e muito justa, onde se faz presente a democracia, porque nós somos eleitos 
pelo voto democrático do povo e temos esse compromisso com o povo e é 
o que estamos fazendo aqui hoje. Deputada Angela, vou começar falando 
com a senhora, porque há alguns dias atrás, ela me procurou, dizendo que 
tinha uma emenda impositiva para Caracaraí e queria saber se eu aceitava. 
É óbvio que eu aceito, corra comigo e me ajude. A Deputada Angela está 
comigo, incansavelmente, para conseguirmos um dinheiro para a limpeza 
do nosso município, pois vocês, tanto quanto eu, sabem que não temos 
dinheiro. O nosso município está destruído, temos hoje uma dívida de 25 
milhões, impagável para este município. Todos os meses, são retirados da 
nossa arrecadação 220 mil para pagamento de dívidas e esse é um desfalque 
grande na nossa administração. Isso é um problema grave para Caracaraí! 
Por isso, Senhores Deputados, na maior humildade que vocês possam 
imaginar, assim como fez a Angela, peço a vocês ajuda para Caracaraí. 
Tenho feito um esforço sobre-humano para administrá-la. Hoje apresentei 
a você, Deputado Jalser, a nossa equipe de saúde, esse pessoal que está 
vestido de rosa, a minha equipe de limpeza, minha equipe da administração, 
guerreiros, pessoas que, se eu chamar para varrer a rua, eles irão junto 
comigo. E é por esse povo e por essas pessoas que têm amor por Caracaraí 
que peço a vocês que nos ajudem. Caracaraí grita por socorro, não pede mais 
não, grita. As contas de Caracaraí estão abertas, com o pouco que temos, 
tenho feito a melhor saúde deste município, e tenho minha consciência 
tranquila do que estou fazendo. Hoje temos três fisioterapeutas que vão na 
casa das pessoas fazer a fisioterapia. Hoje temos em todos os nossos postos 
médicos, todas as cadeiras de dentista funcionando. Temos oito médicos, 
temos remédios, mas precisamos de muito mais. Dentro das nossas 
possibilidades, estamos fazendo sim. Hoje nossas crianças nas escolas 
comem frutas, verduras. Quem é mãe aqui sabe que não estou mentindo. 
Nossos professores incansáveis, em uma luta que não é minha, para salvar 
Caracaraí, é uma luta de todos nós. Confesso que me sinto mal em não poder 
manter Caracaraí limpa. A Deputada Angela sabe dos telefonemas e dos 
momentos que fico de madrugada pedindo ajuda dela junto aos deputados. 
Angela, me ajude a limpar Caracaraí, me ajude a iluminar Caracaraí. Em 
fevereiro, comecei a iluminação de Caracaraí, fiz a rua Dr. Zani toda. Todos 
aqui sabem que a Eletrobrás, irresponsavelmente, apaga a luz e quando 
retorna queima todas as lâmpadas, os eletrônicos de todos, queima tudo! 
E você sabe que iluminar uma avenida é muito caro e a gente está tirando 
do bolso de Caracaraí. É isso que é preciso que vocês vejam. Temos hoje 
dois grandes parceiros: o Senador Romero Jucá, que já disponibilizou 40 
milhões de reais para Caracaraí. Mas esse dinheiro ainda não está na conta, 
ainda vai chegar, mas não em 2017. Sempre digo e vou insistir em dizer 
a vocês que a administração de Socorro Guerra em Caracaraí começa em 

município. Obrigado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Muito obrigado, Deputado 
Evangelista. Agora, passo a palavra para o Deputado Naldo da Loteria.
 O Senhor Deputado Naldo da Loteria – Boa noite a todos. 
Quero cumprimentar o Presidente Jalser Renier, por trazer a Assembleia a 
este município. Em nome da Prefeita de Caracaraí, Socorro Guerra, quero 
cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes. Em nome da Vereadora 
Dirla Santos, de Pacaraima, quero cumprimentar todos os vereadores 
aqui presentes. E em nome de uma figura ilustre, Tião Portela, meu 
amigo particular, quero cumprimentar todos os moradores de Caracaraí. 
Bom pessoal, tivemos a notícia de que a governadora se comprometeu a 
recuperar a estrada e a fábrica de gelo que já está parada há três anos e, por 
isso, gostaria de parabenizar a governadora porque nós sabemos que, se 
ela não fizer isso agora, talvez não dê mais tempo, porque no ano que vem 
é eleição e, com certeza, não daria mais tempo. Então, ela está acordando 
que precisa fazer alguma coisa por este município e por outros municípios 
também. Quero dizer que a proposta orçamentária já está em nossa Casa, 
na Assembleia, e gostaria de convidar os vereadores do município para que 
levem as reivindicações do município, para que possamos alocar recursos 
de emenda e também colocar recursos para o que a sociedade mais deseja 
para o município.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Deputado 
Naldo. Com a palavra, o Vereador Presidente da Câmara Municipal de 
Caracaraí, Vereador Julinho.
 O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Caracaraí, Júlio 
César Reis Silva (Vereador Julinho) – Senhor Presidente, senhoras e 
senhores, boa noite. Gostaria de cumprimentar os agricultores em nome 
do meu pai, cumprimentar todas as pessoas que se deslocaram de suas 
casas para serem homenageadas aqui hoje. Cumprimentar o ex-prefeito 
Pereira e o ex-prefeito Tião Portela. Quero cumprimentar os Senhores 
Deputados em nome do Senhor Deputado Jalser. Quero cumprimentar a 
prefeita Socorro Guerra e o vice-prefeito. Mas também tenho dois pedidos 
a fazer à Assembleia Legislativa. Nosso município tem sofrido muito com 
a questão energética, temos tido muitos problemas. Agora mesmo, depois 
que a Eletrobrás assumiu, só nesta semana, por três dias, o bairro Santo 
Antônio ficou sem energia. Lá nós temos senhoras e senhores, localidades 
que precisam da energia e estão ali jogados à própria sorte, e, quando se 
vai ao escritório da Eletrobrás, somos maltratados lá. Então, queria pedir 
a Vossa Excelência, aos demais deputados e ao Deputado Odilon, que é 
de Caracaraí e que teve muitos votos aqui, à Deputada Angela, Deputado 
Marcelo e as todos os deputados, que nos ajudem a resolver esta questão. 
É muito importante que tenhamos energia no nosso município. Meu outro 
pedido é que queremos ajuda para o nosso município, que é muito grande, 
temos o Baixo Rio Branco, que está totalmente abandonado. A Prefeita 
Socorro Guerra, em oito meses, vem fazendo o seu trabalho, limpando 
as vilas e tentando reconstruir o que ficou abandonado durante os últimos 
quatro anos. Quero dizer aos nobres colegas, o Odilon sabe disso, que o 
nosso município é muito grande e o recurso é pouco, por isso peço que 
nos ajudem neste sentido a reconstruir o Baixo Rio Branco porque está 
sendo acabado. A Prefeita Socorro Guerra tem dado total assistência ao 
nosso interior, como, por exemplo, a Serra Dourada, que era intrafegável, a 
prefeita Socorro recuperou. 
 Quero agradecer ao Senhor Prefeito James, de São Luiz do 
Anauá, pela parceria que ajudou a reconstruir aquela vila, que estava tão 
abandonada e sem acesso. Talvez, Deputado Jalser, se tivéssemos  acesso 
o ano todo, produziríamos banana muito mais do que o Caroebe, pois lá 
estão as melhores terras do nosso município. Então, quero agradecer ao 
prefeito James, que entrou com as máquinas, e a prefeita Socorro Guerra 
entrou com o combustível. Mas, eu, Deputado Jalser, também quero dizer 
ao Deputado Sampaio que foi uma luta incansável, Vossa Excelência sabe 
disso. O ICMBIO vem maltratando nosso município, querendo tirar dali, 
vereador Nonatinho, que, quando foi vereador, brigou junto comigo nessa 
situação, querendo tirar dali moradores históricos do nosso município, para 
ampliar um parque que até hoje não mostrou o que veio fazer. Prometeram 
mundos e fundos e nunca fizeram nada e agora vêm com ampliação. E isso 
tem nos machucado muito porque pessoas que ali residem há anos estão 
sendo obrigadas a saírem de lá. Então, quero pedir o apoio dos colegas 
deputados nesse sentido, para trabalharmos juntos, para que não haja, 
Deputado Picanço, a expansão desse parque e maltratar ainda mais nosso 
município. 
 No mais, Deputado Jalser, quero lhe agradecer por ter sido 
sempre parceiro de Caracaraí. O senhor, que, na enchente, foi o primeiro 
a ajudar quando gritamos, juntamente com a prefeita Socorro Guerra, 
mandando as cestas básicas para cá, o que fez a diferença e, por isso, quero 
lhe agradecer. Quero agradecer a vice-prefeita de Rorainópolis, Joilma, que 
mandou as cestas básicas também na hora que mais precisávamos. Então, 
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do governo e o maquinário do James. Conseguimos limpar a estrada do 
Serra Dourada, porque aqueles irmãos lá choravam por tanta dificuldade. 
A banana se estraga e aquilo é um crime. Leandro, meu amor, meu amigo, 
obrigada pelo ônibus que você nos cedeu. Joilma, as suas cestas básicas 
foram maravilhosas! Eu não estava aqui quando ocorreu a enchente, estava 
com minha filha doente. Caracaraí foi tomada por água e a nossa equipe, 
junto com os vereadores assumiram o comando. Tenho certeza de que 
ninguém em Caracaraí que sofreu com a enchente de 2017 tem a coragem 
de dizer que não teve o apoio da prefeitura. Minha equipe foi incansável, 
juntamente com os vereadores. De lá eu liguei para você, Jalser, e pedi que 
me ajudasse, que mandasse cestas básicas para meu povo que está agoniado, 
tendo que sair de casa. Eu liguei para a governadora e ela mandou também. 
Tenho que dizer por uma questão de justiça. Meus amigos, estamos com 
a cidade cheia de buracos, estamos com a cidade cheia de mato, sim. Mas 
quero dizer que estamos há um mês limpando o bairro do Livramento. A 
gente termina de fazer uma rua e, quando a gente volta, o lixo está lá de 
novo. Não sei se é falta de educação, não sei se é falta de consciência, não sei 
se é perseguição política, eu só sei que não estou dando conta porque temos 
poucas máquinas. A gente termina de limpar e o povo está sujando, mas não 
é o povo de bem que está fazendo isso, tenho certeza, o povo de bem limpa 
a frente da sua casa e está nos ajudando. Desculpem o desabafo, desculpem 
as palavras, mas, Angela, estamos esperando. Se Deus quiser, vai dar certo 
e até o natal deixaremos Caracaraí linda. Podem confiar nisso. Deputado 
Jalser, o meu sonho, e sei que o senhor pode nos ajudar, é fazer a cidade de 
natal em Caracaraí. Nunca tivemos isso. Desde que eu sou pequenininha, 
eu nunca vi isso em Caracaraí. Nós queremos fazer árvores de natal do 
Novo Paraíso à Vila São José. Já lançamos o projeto para as crianças das 
escolas arrecadarem as garrafas pets e nós vamos fazer as árvores de natal. 
Vamos colorir essa cidade no natal, se Deus quiser. Coloquem emendas 
para nós. Ajudem esse povo que precisa. É um povo lindo, maravilhoso, um 
povo paciente e é o povo para quem tenho que dar uma resposta e eu não 
consigo sozinha. Muito obrigada. Jalser, um beijo no seu coração. Meninas 
que nos ajudaram nesse evento, que Deus abençoe vocês pela coragem e 
determinação em cuidar dessas pessoas, de fazer isso. Pastor Daniel, nosso 
parceiro com as igrejas e os evangélicos. É um desabafo de uma filha de 
Caracaraí que veio por amor cuidar do seu povo e nada mais do que isso. 
Padre Lúcio e todos vocês, orem por mim, orem por esses homens, pois 
eles precisam de coragem. Todos os dias a gente se levanta, mesmo doente, 
temos que levantar e cuidar desse povo. Muito obrigada. Eu vinha dizendo 
que eu posso não ter a amizade de alguns, mas, para o povão, aquele que 
chora no meu ombro, eu sei que sou a mãe de Caracaraí e vou ser sim 
porque vou dar tudo de mim. Obrigada pela oportunidade.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigada, Prefeita 
Socorro, realmente nós internalizamos de maneira positiva o trabalho que 
Vossa Excelência faz aqui no município de Caracaraí. Tem o respeito do 
Parlamento, tem o respeito do povo e o povo realmente escolheu o melhor, 
se o povo escolheu Vossa Excelência, é porque o povo sabia exatamente 
o que estava fazendo. Nós, agora, vamos abrir o espaço para as pessoas 
falarem. 
 Está franqueada a palavra a qualquer pessoa que queira falar. 
Renato, me ajuda com o microfone, tem ali uma pessoa que vai falar. Sílvia, 
você também me ajuda, você vai falar o seu nome, e você vai falar também, 
se você mora na cidade, ou em alguma vicinal, ou se você está no Baixo Rio 
Branco. Enfim, vamos lá!
 O Senhor Comerciante Max Maia – Meu nome é Max Maia, 
muitas pessoas me conhecem aqui, sou comerciante desse município. Em 
nome do Deputado Joaquim Ruiz, congratulo a todos os Deputados, meu pai, 
Maia. Deputado, sou comerciante deste município há 32 anos, tenho muitos 
anos de comércio aqui. Nós temos um problema sério aqui a respeito do 
Instituto de Pesos e Medidas, quando eles chegam aqui no nosso município, 
e causam um terror. Por quê? Porque eles chegam nos comércios. O Vitor 
vereador já passou por isso e até entrou nas redes sociais, falou a respeito 
disso, nós somos tratados como bandidos. O Instituto de Pesos e Medidas 
chega aqui e olha para um produto seu da prateleira e diz: isso está errado, 
vou levar. Aconteceu comigo lá no meu comércio, começaram a pegar umas 
coisas e ele disse: se você não deixar eu levar, eu vou chamar a polícia. Eu 
disse: não precisa não, eu ligo para a polícia. Eu fui e liguei para a polícia 
e pedi que eles fossem lá. A mulher perguntou: por que você está fazendo 
isso? A senhora não disse que vai levar o produto? Então ela começou 
a falar. Eu vendo tijolo, eu tenho uma fábrica de tijolo aqui, eu tinha 34 
funcionários, hoje eu tenho 18 e ainda vou tirar mais três. E ela disse que 
meu tijolo estava errado, porque não tinham os dados de fabricação. Eu 
lhe disse: não, tudo bem, eu vou me adequar ao sistema; agora, a senhora 
não pode chegar e dizer que vai levar, porque esse produto não é seu, nós 
pagamos, então a senhora tem que nos respeitar. E então ela disse: o tijolo 
eu não vou levar. Eu falei: a senhora vai levar! E liguei para a polícia e disse: 

2018, porque em 2017 estou arrumando a casa bagunçada. Todos os nossos 
convênios, sem rumo, dinheiro sumido. Todos os nossos convênios de verba 
federal estão nas mãos do MPF para investigação. Isso é grave, porque 
compromete a situação do município, compromete minha administração, 
compromete a vida desse povo. Deputados, nós pegamos ônibus velhos, 
no cepo, e a gente faz milagre, compra pneus, compra peças e o Cláudio 
Sena monta incansavelmente os ônibus para não deixar nossas crianças do 
interior sem aula. Essa dívida eu não tenho com Deus, pois ele sabe da 
minha prioridade, que é a saúde e a educação. Posso não fazer mais nada 
nesse município, mas nenhuma criança sairá da escola sem uma merenda 
de qualidade. Posso errar em tudo, mas jamais admitirei que um idoso não 
tome seu remédio da pressão. Mas preciso da ajuda de vocês. Não importa 
o partido político, não importa o lado que for. Eu preciso da ajuda de vocês. 
É chegada a hora. Eu, como representante do povo de Caracaraí, peço ajuda 
a vocês. Obrigada, Deputado Chico Mozart, sua emenda virá em uma hora 
maravilhosa para nos ajudar. 
 Quero dizer a vocês de Caracaraí, que a partir de segunda-feira, 
com recurso próprio, através de uma licitação de 80 mil, até dezembro, 
iremos começar a iluminar Caracaraí. Terá uma lâmpada em cada ponto, 
devagarzinho, com dinheiro nosso, da nossa pequena arrecadação, mas 
vamos começar a iluminar Caracaraí a partir de segunda-feira. Entendo 
que vocês estão agoniados e que esperam um milagre, mas o país está 
atravessando uma crise inimaginável aos olhos dos que entendem de 
finanças. Nós temos coragem, se tiver que ir para a rua limpar a rua. Eu 
vou e vocês sabem que eu vou. Eu tenho parceiros aqui, Deputada, pessoas 
da comunidade que assumem as praças públicas que estavam abandonadas, 
que capinam e pintam, a gente dá a tinta e a gasolina e eles vão para lá e 
arrumam nossas praças e elas estão ficando bonitinhas. É o povo que está 
participando e é em nome desse povo que eu quero pedir a ajuda a vocês. A 
ideia de trazer deputado federal e senador para esses eventos é maravilhosa, 
porque a gente sabe que o dinheiro maior vem de lá. Por isso que o Senador 
Romero Jucá já conseguiu disponibilizar 40 milhões para o ano que 
vem a gente começar a fazer o bairro da invasão, onde todo mundo fica 
assustado quando entra ali. Mas nós já vamos começar os trabalhos lá em 
2018. Vamos recapear Caracaraí. A prefeitura já está adimplente. Peguei a 
prefeitura com quinze inadimplências; hoje, graças a Deus, estamos aptos a 
receber qualquer quantia que vocês queiram mandar. Então, peço desculpas 
ao povo de Caracaraí se ainda não consegui, mas ao mesmo tempo peço 
a vocês que tenham a garra dessa minha equipe que está na rua. Vamos 
juntos, limpem a frente da casa de vocês, deixem o lixo em um cantinho, 
que nós vamos buscar. Não tenho dinheiro para roçar, não tenho dinheiro 
para limpar, as finanças estão abertas para quem quiser ver e por isso peço 
que ajudem a gente. 
 Quero dizer aqui, por questão de justiça, que o Deputado Édio 
Lopes disponibilizou e já está no caixa. Já estamos com o dinheiro: 600 
mil reais. Deputado Iran Gonçalves acabou de nos dar uma ambulância 
do SAMU, zero quilômetro, creio que até janeiro ela estará aqui. Pasmem, 
pasmem, a ambulância do hospital de Caracaraí é do município, abastecida 
com o nosso combustível, mas o hospital não é nosso. Como a ambulância 
é para cuidar do povo de Caracaraí, nós vamos pagar o combustível, nós 
vamos colocar ela lá. O Laboratório do hospital de Caracaraí é do município, 
estão lá os nossos servidores, os nossos aparelhos, mas não reclamo por 
isso, é preciso que a população saiba que nós fazemos a saúde do município 
com os nossos médicos nos postos, mas nós também ajudamos o estado a 
fazer a saúde, porque não tem esse negócio de dizer que é do estado e eu 
não tenho nada a ver. Não se trata disso, se trata do povo de Caracaraí que 
precisa. E onde tiver um problema com o povo eu vou lá e resolvo. Não 
quero nem saber. Um dia desses estávamos sem ambulâncias, liguei para 
o Cláudio e mandei colocar duas caminhonetes na frente do hospital e ele 
me disse que não podia transportar pacientes daquele jeito. E eu disse que 
não iria deixar  morrer ninguém. Nem que ele vá deitado no meu colo, 
mas eu levo para Boa Vista, porque nós não tínhamos ambulância. Então, é 
esse o compromisso que eu tenho com essas pessoas, e eu quero que vocês 
coloquem no coração essa vontade que eu tenho de ajudar Caracaraí. Me 
ajudem, limpem a cidade comigo, façam a parte de vocês. Nós precisamos 
de vocês, sozinhos e sem dinheiro, nós não vamos conseguir. Desculpem 
a emoção, mas era preciso falar, eu estava engasgada. Jalser, a coisa em 
Caracaraí está tomando um rumo. No início do meu mandato nós fizemos 
com os vereadores e com os meus parceiros, começamos a pintar as praças, 
cada um dava a tinta e o pincel, e todo mundo, as esposas e a população 
sabem disso. Denunciaram para o Ministério Público, fomos denunciados! 
Tive que provar ao Ministério Público que eu não estava desviando 
dinheiro. Mas isso não vai me intimidar. 
 Queria agradecer ao James, prefeito de São Luiz, e também fazer 
justiça, através do Júnior Paraíba, que é o representante da Governadora em 
Caracaraí, pois ele conseguiu junto comigo, uma parte minha e outra parte 
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invasores. Nós não somos invasores, estamos tentando ter um documento, 
perdemos recurso do SEBRAE porque não temos documento, não temos 
também ali as estradas. Por não ter estrada, não temos acesso ao transporte 
escolar, porque tem buraco que não dá condições de entrar um ônibus, de 
entrar uma combi. Então, eu quero pedir que os senhores nos ajudem, não 
temos água potável, bebemos água de poço porque não tem como conseguir 
um projeto. Uma ajuda ali da FUNASA porque sem documento não temos 
nada. Não temos um trator para nos ajudar porque também não temos o 
documento para fazer o requerimento. Em nome dessas 61 famílias que 
estão ali, eu quero pedir que o senhor nos ajude. E em nome de Deus, eu 
quero agradecer pela vida de vocês, porque a palavra de Deus diz que todas 
as autoridades são constituídas por Deus. Se alguém sai para o caminho do 
mal, o problema é dele, mas Deus constituiu a todo. Em nome de Deus, nos 
ajude, a Caracaraí e a administração atual. Eu agradeço muito. Obrigado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Muito obrigado, 
Murisvaldo. Que ele nos procure nessa semana. Você vai nos procurar nessa 
semana e nós vamos, porque a propriedade que você se refere, ela é da 
união. Certo, mas o INCRA se comprometeu, através do Maranhão, que é 
uma indicação do Solidariedade a resolver essa questão. O que nós vamos 
fazer nessa semana, nós da Assembleia, todos os senhores Deputados. Nós 
vamos intimar o senhor Maranhão, não vamos pedir para ele ir lá não. Nós 
vamos intimar o senhor Maranhão, para que ele possa estar conosco na 
Assembleia junto com o senhor, para que possamos apontar uma solução 
do que o INCRA vai fazer. E quando o INCRA vai fazer isso porque isso já 
é uma promessa do Senador Romero Jucá. Isso já foi um comprometimento 
dele e nós vamos enfatizar, ou o senhor Maranhão resolve essa questão 
ou nós vamos, sim, substituir o senhor Maranhão desse problema, porque 
a política, tem que ser voltada para o povo. Você não pode fazer política 
onde as pessoas não têm benefícios. Todos os cargos são políticos e eles 
precisam trabalhar para a população. Então eu quero colocar para o senhor, 
em nome do Poder Legislativo, em nome de todos os deputados que estão 
me escutando agora, o senhor vai comigo essa semana. Eu vou chamar o 
senhor Maranhão e nós vamos conversar, eu, o senhor, os deputados e o 
senhor Maranhão. Em nome do que senhor acabou de falar, em nome da sua 
comunidade. Deputado Odilon, Vossa Excelência tem a palavra.
 O Senhor Deputado Odilon Filho – Era justamente essa 
informação que eu queria passar para Vossa Excelência, que o Senador 
Romero. Essa área é uma área específica do Ministério da Agricultura, e 
o Senador Romero já está tratando dessas transferências dessa terra para 
o município. Aí o Município vai poder utilizar da forma que achar viável, 
inclusive documentar a área de cada pessoa que está ali trabalhando e 
residindo. Era essa a informação, Presidente.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Deputado 
Odilon. Com a palavra, a Senhora Elioneide de Castro, representante do 
bairro Santo Antônio. Cadê ela? Pode levar o microfone para ela. Minha 
amiga, se você quiser vir aqui, não tem problema e se quiser ficar aí, não 
tem problema nenhum, a gente está enxergando você daqui.  
 A Senhora Representante do Bairro Santo Antônio, Elioneide 
de Castro – Vou ficar aqui mesmo.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Oi, tudo bem? Pode falar.
 A Senhora Representante do Bairro Santo Antônio, Elioneide 
de Castro – Tudo bem. Meu nome é Elioneide. Nós estamos lá no bairro 
Santo Antônio sem energia há três dias. Meu filho toma remédio controlado 
e, pelo fato de ele não ter dormido ontem à noite, ele convulsionou na minha 
frente. Fiquei desesperada, sem saber o que fazer. Num desabafo que eu fiz 
num grupo de WhatsApp, fui chamada de mentirosa, porque ontem tinha 
energia sim no meu bairro. Só que eu quero esclarecer, não tinha energia 
no meu bairro, não tem, está aqui a prova de que eu não estou mentindo. 
Falaram que era jogada política, que eu estava fazendo. Não, o que estava 
fazendo era o que uma mãe desesperada, vendo meu filho convulsionar 
na minha frente, era isso que está havendo. Eu quero saber o que vai ser 
feito. Se a gente vai continuar sem energia. Três dias já. Eu queria saber o 
que vai ser feito, se a gente vai ter energia ou não. O que vai ser feito no 
nosso bairro? Isso que eu queria saber, já que eu fui chamada de mentirosa 
e que tem energia no nosso bairro. Ainda agorinha liguei para o meu pai e 
perguntei: pai, já tem energia no nosso bairro? E meu pai respondeu: ainda 
não, minha filha, não tem energia no nosso bairro. Aí eu queria saber o que 
vai ser feito, a ELETROBRAS vai fazer alguma coisa, a prefeita, alguém 
vai fazer algo por nós?
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Elioneide, eu quero 
agradecer a sua intervenção. Esse problema da ELETROBRAS hoje pela 
manhã, aliás, hoje pela parte da tarde, eu estive no bairro Jacarezinho. Está 
totalmente abandonado nessa questão estrutural. Não tem energia. Eles não 
têm energia! Os acessos às ruas são intrafegáveis, muito mato, em muitas 
ruas. Ali no Santo Antônio da mesma maneira.  Então, o que eu quero dizer 
para você, minha amiga Elioneide, para você e para os moradores do bairro, 

vocês vêm aqui na loja? E eles perguntaram o que foi Max? E eu disse é 
isso e isso. Eu disse para ela que ia levar o tijolo também, não estava errado. 
Se estava, por que ela chegou lá, Victor? E chegou muitos amigos aqui, 
jogando material, pegando prateleira porque não tem o selo do INMETRO. 
Ninguém tem culpa, porquê nós  representantes, compramos. Agora, se eles 
não compraram de lá, do local certo, onde tem o selo INMETRO, isso é 
problema deles. Nós temos nota, o Victor, o amigo Rogério e muitos daqui. 
Eu falo deles porque é com quem eu tenho mais amizade. O Jordão passou 
por isso também. Eu aqui represento a maçonaria do município, sou um 
venerável mestre da maçonaria do município também. Eu acho que temos 
alguns representantes do Governo do Estado, e acho que vocês têm que 
conversar com essa senhora que tem aqui, ela é um terror! Quando ela 
chega aqui no município, muitos começam a fechar as portas. Eu estou 
falando isso aqui porque é um constrangimento chegar e pegar aquele teu 
material e dizer: ei, eu vou levar isso aqui. Isso é teu, meu irmão, você 
pagou, como a pessoa vai chegar e levar? Eu acredito que muita gente 
tenha passado por isso aqui, que são comerciantes. Outra coisa, Prefeita, eu 
tenho retroescavadeira, e está parada. A retroescavadeira, segunda-feira é 
sua, para ajudar a limpar a cidade. Cláudio, pode pegar a retroescavadeira, 
ela está lá parada, é só pegar o motorista para ajudar a limpar a cidade, tá 
liberado! E é isso, a gente é daqui, minha família é de comerciante, depois 
da prefeitura, quem mais emprega aqui neste município é minha família. E 
a gente é filho daqui. Eu não pretendo sair daqui, como muitos outros que 
estão aqui também. Obrigado pelo desabafo! E é como a prefeita falou, a 
gente quer ver nosso município crescer, é isso que a gente quer.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Muito obrigado, Max, 
pelas suas palavras. Eu pergunto se tem algum deputado da base do 
governo, já que o Instituto de Pesos e Medidas é ligado ao governo. Se 
poderia falar em relação ao que foi falado aqui pelo Max. Algum deputado 
gostaria de se pronunciar? Então fica anotado pela taquigrafia e nós vamos 
verificar através da comissão que fala sobre o assunto específico, tratado 
pelo Max, para que a gente possa ver de que maneira o Estado pode resolver 
isso. 
 Em relação à burocracia, o Estado é construído para 
desburocratizar e não construir empecilhos para quem gera emprego e 
renda para a sociedade roraimense. Deputada Angela, a senhora gostaria de 
falar? Pois não, Deputada Angela, pode falar. O microfone para a Deputada 
Angela, por favor? Sobre a questão do Instituto de Pesos e Medidas.
 A Senhora Deputada Angela A. Portella – É por questão de 
justiça. A governadora soube dessas situações que estavam ocorrendo e 
ela demitiu a pessoa que era responsável, na semana passada. Então, eu 
acredito que isso já deve estar mudando. Só para que todos fiquem sabendo.
  O Senhor Presidente Jalser Renier – Muito obrigado, Deputada 
Angela. Não basta só demitir, tem que resolver o problema. Eu vou ouvir 
agora o Murisvaldo Lopes da Silva, que é o Presidente da Associação Canaã 
de Agricultura Familiar Estação 49. Cadê ele? Pode falar daí mesmo, meu 
parceiro, esse telefone sem fio é para você falar de onde você estiver.
 O Senhor Murisvaldo Lopes da Silva – Boa noite, a todos.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Boa noite, meu amigo.
  O Senhor Murisvaldo Lopes da Silva – Boa noite ao Presidente 
da Assembleia e aos demais deputados que nos deram a honra em trazer o 
Poder Legislativo até aqui. Eu já tinha vindo aqui com a nossa prefeita. 
Ela tinha se comprometido em nos ajudar. Fomos com a Câmara dos 
Vereadores, que, também, através do seu presidente e os demais vereadores, 
estão comprometidos em nos ajudar com a regularização daquelas terras 
ali do quarentenário. É uma pequena área ali que nós estamos residindo. 
Eu tenho aqui a lista de moradores e trabalhadores da agricultura familiar. 
Temos o apoio da prefeitura e dos vereadores. Agora precisamos do apoio 
dos deputados. Nós somos abordados pela SPU, que é a tutora, a cuidadora 
ali daquela área. É uma área da União, mas está sob o poder da SPU. 
Estamos ali há 10 anos. Ali não podemos fazer estradas, não podemos ter 
energia de qualidade. Já fizemos TAC com o Ministério Público Estadual, 
contra a CER. A antiga CER foi e cortou os gatos, nós vivemos ali de 
gato, as bombas de água são ligadas no gato, a geladeira é ligada no 
gato, por não ter regularização, por não ter documentação. Não podemos 
ter a energia, a prefeitura não pode entrar com projeto. Então tivemos o 
TAC ali e conseguimos a religação dos gatos. Tivemos problemas com a 
ELETROBRAS. Fomos com o promotor estadual, que também ordenou 
que não mexessem ali naquela energia. Ali tem deficientes, tem idosos,  
tem pessoas tentando tirar o seu sustento. Ali eles trabalham com a horta,  
com criação. Tem granja ali dentro. Eu entendo a dificuldade da prefeitura. 
Nossa prefeita pegou um município sem dinheiro, sem condições. Já fomos 
lá com ela e recebemos a notícia que ela vai nos ajudar. Mas eu quero 
agregar poderes, quero que o Legislativo nos ajude, para que essas famílias 
tenham seus documentos. É constrangedor quando a SPU entra fardado, 
com uma farda federal e as pessoas são recebidas ali e somos taxados como 
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dessa custa em torno de 200 mil reais, cada uma, e a gente destinaria em 
média 1 milhão, 1 milhão e meio de reais para o município de Caracaraí. 
Tudo bem? Tem algum problema para os Senhores Deputados?
 O Senhor Deputado Odilon Filho – Nenhum problema. Além 
desse dinheiro, eu vou disponibilizar em torno de 500 mil reais para outro 
serviço aqui em Caracaraí.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Então, gostaria que as 
nossas taquígrafas registrassem a emenda de 500 mil reais do Deputado 
Odilon para o município de Caracaraí e uma emenda de 500 mil reais. 
Emendas impositivas são emendas que o governo é obrigado a cumprir, 
porque vai estar dentro do orçamento e ele é obrigado a executar e repassar 
o dinheiro para o município, para que possa efetuar compras. Isso é para 
o ano que vem, porque a peça orçamentária será discutida este ano. Nós 
vamos inserir então o dinheiro do Deputado Odilon com o do deputado 
Chico Mozart e vamos tirar mais ou menos 100 mil reais de cada deputado, 
totalizando aí uma média de três milhões de reais para o município de 
Caracaraí, para comprar caçamba, pá carregadeira, lixeira e o que estiver 
faltando, para que o município não fique completamente sujo como 
está hoje. E abrir as ruas do Jacarezinho e do Santa Luzia também é o 
compromisso da Assembleia com vocês. 
 Outra coisa que queremos passar para vocês, a Assembleia 
Legislativa de Roraima inaugurará, no mês que vem, aqui no município 
de Caracaraí, a primeira Escola do Legislativo. Essa escola terá aqui o 
Abrindo Caminhos, que é um projeto social. Vai ter aqui o PROCON, 
que é um serviço de amparo ao cidadão o CHAME, que é o serviço de 
proteção à mulher. Estaremos inaugurando aqui aulas gratuitas de inglês e 
espanhol, para que os filhos de vocês possam estudar. Uma aula dessas em 
Roraima custa 200 reais; aqui será de graça. Teremos também aula gratuita 
de zumba; uma sala de informática com 20 computadores para ensinar os 
filhos de vocês a manusear um computador de graça. Teremos ginástica 
rítmica e balé para as crianças. Uma aula de balé, hoje, custa, em Boa Vista, 
algo em torno de 300 reais e, nós, os Deputados Estaduais, vamos colocar 
aqui de graça. Teremos também aula de jiu-jitsu e vamos ter também a 
Escola do Legislativo com capacitação para o concurso público que o Poder 
Legislativo está realizando esse ano; capacitação para o pré-vestibular e o 
ENEM. São aulas que vamos ter gratuitas, que serão inauguradas a partir do 
mês que vem com a autorização dos Senhores Deputados. 
 O Prefeito Leandro falou que inauguraremos no município 
de Rorainópolis, no mês que vem, e na mesma qualidade que teremos 
aqui, vamos ter em Rorainópolis. É a Assembleia levando oportunidade 
e condições para todos os lugares que podemos ir. Uma outra coisa, o 
próximo presidente da Assembleia, porque isso foi um projeto de resolução, 
portanto, foi um projeto aprovado pela Assembleia, ele vai ser obrigado a 
dar continuidade a esse projeto. Por quê? Porque o projeto foi aprovado por 
todos os deputados da Assembleia. Não é um projeto meu, é um projeto do 
parlamento. Portanto, é um projeto da Assembleia, de todos os deputados, 
e isso vai ficar aqui em Caracaraí. São 50 empregos diretos e 250 indiretos 
que o Poder Legislativo vai deixar aqui, hoje, neste momento no município 
de Caracaraí.
 A Senhora Deputada Angela A. Portella – Agradeço pela 
oportunidade. Temos o documento assinado pela prefeita, hoje, e vai ser 
assinado pela governadora, que é a questão do convênio para ajudar na 
limpeza. É um recurso ainda para este ano e, também, com relação ao 
trabalho da Assembleia Legislativa, o Projeto Sou Mais, também uma 
resolução. Ele já está atuando no município, já percorreu as escolas e a 
valorização dos professores também. Então, quero agradecer ao Presidente 
pela oportunidade, por a Assembleia estar fazendo a diferença na educação 
do nosso estado. Obrigada.
 O senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Deputada 
Angela. Vamos passar para a Sessão Solene, título Orgulho de Roraima, 
criado pela Resolução 010 de 2009. A comenda será concedia àquelas 
pessoas físicas ou jurídicas que, pela atuação no estado ou no então 
Território Federal de Roraima, se tornaram para a população símbolo de 
referência. As pessoas que serão agraciadas no município de Caracaraí 
foram reconhecidas e aprovadas pela Assembleia em Sessão Plenária, 
através do Decreto Legislativo nº 020/17. 
 Senhoras e Senhores, iniciaremos, neste momento, a entrega do 
Título Orgulho de Roraima às personalidades e lideranças do município 
de Caracaraí. Convido para receber o título Orgulho de Roraima o Senhor 
Nemésio Almeida Silva, a Senhora Letícia Lopes de Souza e o Senhor 
Jânio Fernandes dos Santos. O Senhor Nemésio é maranhense de Pedreiras, 
agricultor, foi fundador e presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
do Município de Caracaraí. A Senhora Letícia Lopes de Souza é natural de 
Porto Velho, destaca-se em seu trabalho em prol dos enfermos, crianças e 
obras de caridade. Uma pessoa que vem desenvolvendo um trabalho de 
alcance social insofismável. O Senhor Jânio Fernandes dos Santos, aqui, 

é que nós vamos fazer a mesma coisa, só que em caráter diferente. 
 Eu estive hoje pela manhã com o Valdemar, lá em Boa Vista, 
nós temos um problema semelhante. O Deputado George Melo e Jânio 
Xingú estiveram no bairro João de Barro, lá em Boa Vista, onde as pessoas 
estão passando simplesmente o mesmo constrangimento que você passou. 
A Eletrobras foi lá, cortou a energia e deixou o povo às escuras, assim 
como está acontecendo aqui. Eu vou formalizar um pedido para o diretor-
presidente da Eletrobrás, na presença do Senador Romero Jucá, que foi 
a pessoa quem o indicou, para que nós possamos, juntamente com os 
deputados estaduais, tanto da base do governo como da base de oposição. 
Aí nós vamos ter que fazer uma força conjunta, para saber de que maneira 
a ELETROBRAS, o Governo Federal, pode apontar uma saída para esse 
problema, além de nos tira. Além de o Governo Federal não ter cumprido 
com o Linhão de Tucuruí, o governo agora está cortando energia da casa 
do povo que quer pagar a conta, mas não pode utilizar o benefício, que é 
direito de cada cidadão. Então, eu quero falar para você que a Assembleia 
Legislativa já está a par da sua pergunta e já está ciente da resposta que nós 
vamos lhe dar no futuro. Aguarde, que nós vamos dar uma posição para 
você. 
 Próximo a falar, é o Seu Gilberto.
 O Senhor Gilberto – Antes de tudo, é um prazer revê-lo.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – O prazer é meu, seu Gil, 
muito obrigado.
 O Senhor Gilberto – Em seu nome, eu cumprimento todos 
os membros da mesa e também as demais autoridades aqui presentes. Eu 
quero pegar uma carona na fala do Deputado Sampaio, que, com muita 
propriedade, abordou a questão da pretensão do ICMBio em ampliar o 
Parque Nacional do Viruá. Mas nós temos mais um problema tão grave 
ou mais grave que este em Caracaraí. Em 1981, um Decreto Federal 
8722 criou uma unidade de conservação de proteção integral aqui na 
beiradinha do município. Aqueles que nós chamamos tecnicamente 
de zona de abastecimento. Estão aqui no meio da cidade. Nessa região, 
havia centenas de famílias assentadas, porque era o distrito agropastoril 
de Caracaraí. De lá para cá, algumas normas federais alteram essa 
situação, mas, afinal, essa cadeia sucessiva de normas editadas pela União 
terminou, a última diz o seguinte: “a terra fica apetada ao IBAMA”. E já 
apetou ao Exército, e apetou ao IBAMA, mas sem que fosse novamente 
transformada em unidade de conservação. Dona Ana está aqui presente 
comigo, preside a associação do Água Boa e, com certeza, ela pode falar 
com tanta propriedade quanto eu, porque sempre fomos muito parceiros na 
luta contra esse estado de coisas. Talvez, aí fica a sugestão. Conhecendo o 
poder, e a força, e a representatividade política da Assembleia, sugerir que 
nessa missão que o Deputado Sampaio requereu e foi aprovada, os mesmos 
atores institucionais, como ICMBio, FPU, e coisas dessa ordem. E essas 
instituições, ITERAIMA, também estivessem aqui no Água Boa. Aliás, a 
reunião pode se dar aqui na cidade, não precisa ser in loco, para que esse 
assunto seja debatido e que nós venhamos buscar, na sua força, uma solução 
para esse problema, na força da Assembleia Legislativa. Muito obrigado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado Senhor Gil. 
Obrigado pela pergunta absolutamente consciente. Quero aqui trazer dois 
assuntos que nós debatemos aqui. E, diante do apelo feito pela prefeita, 
a cidade de Caracaraí passa hoje por um momento difícil em relação a 
todos os municípios do Estado de Roraima. Estivemos em Rorainópolis, 
cidade do Prefeito Leandro, e vivenciamos o momento difícil por que passa 
aquele município, mas que está recebendo recursos do Governo Federal, 
através das emendas do próprio Senador Romero Jucá. E temos também 
a dificuldade de outros municípios e, agora, estamos aqui em Caracaraí. 
Caracaraí sempre enfrentou esse problema da questão da limpeza urbana, 
sempre foi um problema constante. Você limpa a cidade e uma semana 
depois está tudo sujo de novo, porque as máquinas que a prefeitura tem 
não são suficientes para limpar a cidade. E a primeira coisa que um cidadão 
quando entra numa cidade enxerga é se a cidade está limpa. Cidade limpa 
significa saúde, educação de boa qualidade. Significa gestão administrativa, 
oportunidade para as pessoas e ver o povo satisfeito. Ele não vai ser picado 
por um mosquito que poderá adquirir uma dengue, chinkungunya ou outra 
coisa. Então, nessa intempérie, apelar para os Senhores Deputados sobre a 
questão exclusivamente da limpeza urbana do município de Caracaraí. Eu 
perguntaria aos Senhores Deputados, o Deputado Chico Mozart acabou de 
oferecer 500 mil reais das suas emendas para o município de Caracaraí. 
 Então, concluindo, quero consultar os Senhores Deputados, se 
cada um aqui abriria mão de suas emendas num valor, aproximadamente, de 
150 a 200 mil para o próximo ano, para a compra de duas pás carregadeiras 
e duas caçambas para ficar de posse do município. Segundo o Secretário 
de Agricultura me informou, essas duas pás carregadeiras e essas duas 
caçambas dão conta, com o restante do equipamento que a prefeitura tem, 
de não deixar mais galhada e nem lixo na frente das casas. Uma caçamba 
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meu amigo parceiro, Agnaldo Luiz Xavier, que foi o autor da indicação e 
é quem vai entregar a comenda. Agnaldo, eu vou entregar os títulos e você 
vai entregar na casa deles, já que eles não vieram por problema de saúde. 
 Convido, para receber o Título Orgulho de Roraima, os 
senhores: José dos Santos, amazonense, morador de Caracaraí há mais de 
40 anos, enfrentou grandes batalhas na vida. Reconhecido na cidade por 
seus valores morais. Convido, também, para receber o título, o senhor, o 
não menos importante Raimundo Nonato Brandão, natural de Moção – 
Maranhão, participou ativamente da política local com cinco mandatos de 
vereador. Vou chamar o Gildecir, conhecido popularmente como o homem 
carapanã, para fazer a entrega, autor da indicação. Convido, para receber 
o título Orgulho de Roraima, a senhora Raimunda Vieira da Silva, dona 
Pindoba. maranhense, funcionária pública, residente no município há mais 
de 30 anos. O Senhor Valdemiro Ferreira Lima, amazonense de Lábria, 
pioneiro no ramo da pesca. E, para fazer a entrega do título, convido o 
Vereador João Eudes de Souza, mais conhecido como Dão, para fazer a 
entrega da Comenda Orgulho de Roraima. 
 Peço a nossa equipe dos serviços sociais que apresentem todos 
os Deputados aqui. Vamos nos juntar e dar uma cadeira de rodas nova 
para o senhor João. Convido, para receber o título Orgulho de Roraima, 
os senhores: Raimundo Nonato dos Santos, amazonense, chegou aqui 
em 1970, foi garimpeiro, trabalhou na Camargo Correia, concursado dos 
correios, onde se aposentou e fundou blocos e time de futebol. A senhora 
Maria de Nazaré Araújo Macêdo, natural de Santa Maria de Boiaçu, chegou 
no município em 1975, funcionária da prefeitura por 23 anos. E, para fazer 
a entrega, convido o Vereador Josué Sales, uma salva de palmas, ele foi o 
autor da indicação. Josué, você vai entregar para dona Maria de Nazaré, 
uma salva de palmas, senhoras e senhores. Convido, para receber o título 
Orgulho de Roraima, os senhores Rubens da Silva Araújo, roraimense, 
funcionário da Petrobrás e José Cordeiro Damasceno, piauiense, chegou 
aqui em 2000, agricultor e pecuarista. E, para fazer a entrega, eu convido o 
Vereador Sílvio Manoel de Lima Júnior, o Vereador Júnior Paraíba, autor 
da indicação. É o único líder da governadora aqui em Caracaraí. Tem um 
garotinho de 5 anos, é o Ícaro. Ele quer falar alguma coisa, pode falar Ícaro. 
Leva o Microfone para o Ícaro, pode falar Ícaro. Renato, Sílvia, leva o 
microfone. Uma salva de palma para o homenageado, para o Paraíba e para 
senhores também, muito obrigado, um abraço. Oh, Ícaro, pode falar. 
 Quero cumprimentar a ex-prefeita de Caracaraí Vaninha, que 
está aqui presente também, que o Julinho esqueceu de falar o seu nome, está 
dizendo aqui no meu ouvido. Cadê o Ícaro? Então, enquanto o Ícaro não 
fala, nós vamos chamar, neste momento, o senhor Joabe Almeida Ribeiro, 
maranhense de Arame. É funcionário do Banco da Amazônia, pastor da 
Igreja Assembleia de Deus Novo Tempo e atua em trabalhos sociais. Seu 
Joabe, o momento é seu, e a alegria é nossa. Também convido Tatiana 
Macedo de Araújo, natural de Caracaraí. É professora desde os 16 anos, 
formada e pós-graduada em matemática, servidora efetiva do estado e 
também município. E, para fazer a entrega da comenda Orgulho de Roraima, 
o Vereador Victor, da Vip Celular, autor da indicação. Uma salva de palmas, 
senhores e senhoras. Parabéns, Vereador Victor. Parabéns aos indicados. 
Convido, para receber o título Orgulho de Roraima, Maria do Perpetuo 
Socorro de Lima Guerra Azevedo, a prefeita Socorro Guerra, filha de José 
Viera de Sales Guerra e Isabel Alves de Lima Guerra, natural de Caracaraí. É 
advogada, casada com meu amigo Edivaldo Azevedo, servidora do Tribunal 
de Justiça há 21 anos, atualmente é a prefeita do município de Caracaraí. 
Convido também Maria Elivania de Andrade, Vaninha, potiguar, natural de 
Alexandria, chegou aqui com 15 anos, comerciante, foi a primeira mulher 
eleita prefeita de Caracaraí em 2004. Convido o senhor Floriano Gonçalves, 
nasceu em Coelho Neto, do Maranhão, chegou em Roraima em 1995, 
funcionário da prefeitura e também da COPERBRAS. Convido a senhora 
Sebastiana Soares de Oliveira, natural de Santa Maria do Boiaçu. Chegou 
em Caracaraí em 1977, professora aposentada, muito respeitada pelos seus 
alunos. Convido o senhor Jerônimo Gomes da Silva, paraibano, chegou 
em Roraima em 1983, trabalhou como pedreiro, vendedor ambulante, 
comerciante e hoje está aposentado. Convido o senhor Valdemar Januário 
dos Santos Júnior, o Santos Júnior, potiguar, chegou em Roraima em 1989, 
radialista, fez parte do quadro da Rádio Roraima de Caracaraí, comandou o 
programa Show do Povo, foi vereador com três mandatos consecutivos, é 
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo atualmente. Convido o 
senhor João Inácio de Oliveira, João pernambucano. Chegou em Caracaraí 
em 1997, agricultor, foi um dos fundadores e presidente dos agricultores 
de Caicumbi. O João Pernambuco, do Cojubim. Convido Daniel Barbosa 
Lopes, pastor Daniel, roraimense, atua há 20 anos no Ministério Pastoral e 
há quatro anos está à frente da Assembleia de Deus em Caracaraí. Convido 
a senhora Antônia Lindorléia da Costa Souza, potiguar, chegou a Caracaraí 
em 1988. Técnica de enfermagem, assistente social, prestou serviços na 
Câmara Municipal e trabalha no hospital Irmã Aquilina. Convido Maria 

representado pelo seu irmão Vereador Jailson. Jânio Fernandes é natural 
de Caracaraí, funcionário público federal, foi vereador e secretário de 
Saúde. Para fazer a entrega da comenda Orgulho de Roraima, Deputado 
Evangelista Siqueira, autor da indicação dos três indicados. Parabéns, e 
uma salva de palmas. 
 Convido para receber o título Orgulho de Roraima o senhor 
Benedito Costa da Silva. Paulista, chegou em 1970, trabalhou na sondagem 
da construção da hidrelétrica do Bem Querer e atualmente é pecuarista. 
O Senhor Benedito, pai do meu amigo Julinho, presidente da Câmara do 
município de Caracaraí, a quem peço que, por favor, faça a entrega da 
comenda ao seu pai. É uma indicação do meu amigo Deputado Estadual 
Mecias de Jesus. Uma indicação bastante justa. Quero comunicar, também, 
aos Senhores Deputados a ausência do Deputado Valdenir Ferreira, que não 
se encontra aqui por questão de saúde e o Deputado Dhiego Coelho, por se 
encontrar viajando. Uma salva de palma para o homenageado. Convido o 
senhor Tião Portella, natural de Santa Catarina, foi prefeito de Caracaraí 
por duas vezes e Deputado Estadual para receber a comenda Orgulho 
de Roraima. Convido a senhora Ermana Duarte Reis, roraimense. Foi a 
primeira dama deste município e secretária de Ação Social. Atualmente, 
presta serviço na Secretaria de Promoção Humana e Social do município. 
Representada pelo seu filho Peter Clay. Para fazer a entrega da comenda 
Orgulho de Roraima, convido a Prefeita Socorro Guerra, autora da 
indicação. Parabéns, e uma salva de palmas.
 Neste momento, nós temos, na sessão, o Cine ALE Cidadania, 
com mais de mil alunos que passaram pelo cinema hoje. Neste momento, 
estão saindo um grupo de 200 alunos e outros alunos estarão entrando 
também. Convido para receber o título Orgulho de Roraima a senhora Nilza 
da Silva Souza, natural de Solimões, que prestou relevantes serviços como 
parteira por 45 anos. Tem 81 anos de idade, aposentada e está aqui conosco. 
Também o Senhor Sebastião Fonseca de Andrade, natural de Barcelos/
Amazonas. Para fazer a entrega, convido o vice-prefeito de Caracaraí, o 
senhor Gilson Sabóia, autor da indicação. Convido, para receber o título 
Orgulho de Roraima, a senhora Josefa de Lacerda Mangueira, a Zefinha, 
natural de Bonito de Santa Fé, na Paraíba. Advogada. Chegou em Caracaraí 
em 1996, Defensora Pública, Delegada, Assessora Jurídica da prefeitura do 
município de Caracaraí e também aposentada. Convido o Senhor Oderdan 
Rodrigues dos Santos, amazonense. Chegou aqui 1982, servidor da CER, 
atualmente comerciante. Para fazer a entrega da Comenda Orgulho de 
Roraima, convido o Vereador Julinho, autor da indicação. Convido, para 
receber o título Orgulho de Roraima, a senhora Maria de Jesus dos Santos, 
Dona Maroca, natural do Amazonas. Mora há 50 anos no município, 
empresária, esposa do falecido Manoel Luz de Medeiros Rodrigues, mãe 
dos vereadores Luiz Rodrigues, vice-presidente da Câmara, e do Vereador 
Leocádio, lá da terra do saudoso Leandro, prefeito do município de 
Rorainópolis. Recebe também, em ato contínuo, o Jordão Duarte de Souza, 
roraimense, empresário do ramo de refrigeração, filho de pescador, participa 
ativamente na política local. E, para fazer a entrega da comenda, convido 
o Vereador Luiz Rodrigues, autor da indicação. Estamos ao vivo nas redes 
sociais e também na TV Assembleia. No ano que vem, vamos chegar nos 
municípios de Caracaraí, Baliza, Mucajaí, Rorainópolis e adjacências. 
Dona Maroca, que Deus lhe dê muita saúde. Quero mandar um abraço ao 
meu amigo Chico Guera, que faz muita falta na Assembleia, no parlamento 
estadual. A Prefeita Socorro está me pedindo que eu leia mensagem ao 
Senador: “Boa tarde, Senador Romero Jucá. O pessoal da ELETROBRAS 
está cortando a energia do bairro invasão. Muitas famílias sem energia, um 
verdadeiro absurdo. Não sei para quem recorrer. Nos ajude”. E ele reponde 
“vou ver isso”. Pronto. Dado o seu recado. 
 Convido, para receber o título Orgulho de Roraima, os senhores 
Raimundo Nonato Parente de Aragão. Cearense, que deu a sua contribuição 
para o desenvolvimento do município. Convido também o senhor Armando 
dos Santos, nascido em São Gabriel da Cachoeira, morador de Caracaraí 
há mais de 40 anos. Convido o Vereador Jailson Fernandes, para fazer 
entrega da Comenda Orgulho de Roraima, autor da indicação. Convido, 
para receber o título Orgulho de Roraima, José Wilson Rezende, o Zenon. 
cearense, chegou em Caracaraí em 1982, trabalhou na TELAIMA, 
COBRAL, EMBRAPA, Banco do Brasil desde 2002, trabalha na prefeitura 
do município de Caracaraí. Convido também a senhora Graças Maria de 
Souza. Amazonense, chegou aqui em 1978, foi coordenadora estadual da 
criança de 2003 a 2006 e atualmente é funcionária pública. Quem entrega a 
comenda é a Senhora Maria do Fantão, autora da indicação, a única mulher 
na Câmara. Tem que colocar mais mulheres na Câmara, como também no 
Poder Legislativo. Convido para receber o título Orgulho de Roraima os 
senhores: Manoel Martins da Silva, maranhense de Patos Bons. Agricultor 
da Vicinal Reto do Itã, que contribuiu para o desenvolvimento do 
município. E também o senhor Antônio Gomes de Lima, cearense de Terra 
Seca, chegou em 1980, morador da vicinal do Itã, há 37 anos. Vereador e 
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grande expressão; e José Moacir de Almeida, Chacrinha, cearense, chegou 
aqui em 1974, comerciante. Júnior vai receber pelo Chacrinha. Para fazer 
entrega, convido o autor da indicação, meu amigo, parceiro, Deputado 
Gabriel Picanço, está no seu segundo mandato, um dos Deputados mais 
respeitados do parlamento e tem o apoio de todos os colegas pela sua 
atuação. Parabéns, e uma salva de palmas. 
 Convido, neste momento, para receber o título Orgulho de 
Roraima os Senhores: Ismael da Silva Souza, maranhense, concursado 
da Prefeitura de Caracaraí, foi Secretário Municipal de Finanças; Rinaldo 
Lopes da Silva, mais conhecido como Paraibinha, natural de Souza, no 
sertão da Paraíba, chegou em 1984, foi garimpeiro, comerciante, operador 
da usina da CER; e Nelson Martinho, representado pela sua filha Viviane, 
paranaense, chegou em Roraima em 1980, marceneiro, comerciante 
e locutor de rádio, reconhecido pelos serviços sociais prestados pela 
população. Para fazer a entrega, o autor da indicação, Deputado Marcelo 
Cabral, que está no seu terceiro mandato de Deputado Estadual. Parabéns, 
e uma salva de palmas. 
 Convido, neste momento, para receber o título Orgulho de 
Roraima, a senhora Kátia Silene Soares de Souza, maranhense de Tuntum, 
pedagoga, trabalha com alfabetização e com pessoas de deficiência. 
Convido, neste momento, para receber o título Orgulho de Roraima, 
o senhor Washington Lopes do Nascimento, natural de Caracaraí, foi 
bombeiro militar e aposentado. Para fazer entrega, a Prefeita de Caracaraí, 
Socorro Guerra, em nome do Deputado Masamy Eda, autor da indicação. 
Parabéns, e uma salva de palmas. Convido, neste momento, para receber o 
título Orgulho de Roraima, o senhor Raimundo Guimarães Costa, o Pereira, 
amazonense, chegou aqui em 1974, trabalhando com embarcações com 
seus irmãos, foi Vereador, Prefeito, Vice-Prefeito, teve grande participação 
no desenvolvimento de Caracaraí, o nome dele conhecido é Pereira Peão. 
 Convido, neste momento, para receber o título Orgulho de 
Roraima, o senhor José da Luz Pacheco Neto, amazonense, chegou aqui 
em 1980, funcionário público federal, Vereador de Caracaraí, Presidente da 
Câmara Municipal. Convido, neste momento, para receber o título Orgulho 
de Roraima, em homenagem in memoriam do senhor José Dias Rodrigues. 
Ele foi roraimense, chegou em Caracaraí em 1977, guarda territorial e 3º 
Sargento da Polícia Militar, fez parte da primeira Brigada de Combate a 
Incêndios Florestais. Convido o seu filho Ronaldo Barros Rodrigues para 
receber a Comenda. Para fazer a entrega, a autora da indicação, Deputada 
Angela Portella, que está no seu segundo mandato e tem uma família que 
passou pela Assembleia, como seu pai, sua mãe. Faz um trabalho voltado 
para as crianças e adolescentes, tem uma preocupação muito grande com as 
causas sociais. Deputada Angela sempre foi uma parlamentar voltada aos 
interesses dos municípios de Caracaraí. Parabéns, e uma salva de palmas. 
 Convido, neste momento, para receber o título Orgulho de 
Roraima, a senhora Maria Anabôr de Souza Araújo, amazonense de 
Barcelos, professora há 40 anos, hoje preside a Associação dos Agricultores 
e Pescadores do Município. Convido, neste momento, para receber o título 
Orgulho de Roraima, a senhora Doreide Lina de Abreu Santos, roraimense, 
mora em Caracaraí há 30 anos, professora. Convido, neste momento, para 
receber o título Orgulho de Roraima, o senhor Gilberto Marcelino, paulista 
de Tupam. Ao longo dos 48 anos do município, trabalhou em vários órgãos 
como Secretário do Meio Ambiente, Secretário de Turismo, Secretário 
de Agricultura, Secretário de Obras e Gestão de Convênio. Para fazer a 
entrega, o autor da indicação, meu amigo Odilon, que está no seu primeiro 
mandato de Deputado Estadual, foi Prefeito do município de Caracaraí, hoje 
está no IPEM e faz parte da base da senhora Governadora na Assembleia 
Legislativa. Parabéns, e uma salva de palmas. 
 Convido, neste momento, para receber o título Orgulho de 
Roraima, a Senhora Aldenir Santos de Araújo, cearense, delegada, vice-
presidente do Conselho Municipal de Saúde, desenvolve trabalhos sociais. 
Convido, neste momento, para receber o título Orgulho de Roraima, a 
Senhora Joana Alves da Silva, amazonense, em Caracaraí desde de 1988, 
trabalhou no hospital Irmã Aquilina, hoje é agente de endemias. Para fazer 
a entrega, convido o senhor Deputado Mecias de Jesus, representado pelo 
Vereador Julinho e Carapanã. Convido, neste momento, para receber o 
título Orgulho de Roraima, a senhora Cecília Maria Rebouça, roraimense, 
auxiliar de serviços de saúde no Hospital Irmã Aquilina. Convido, neste 
momento, para receber o título Orgulho de Roraima, o senhor Gilvan 
da Costa Bezerra, que mora há 15 anos em Caracaraí, técnico agrícola, 
trabalha na Secretaria de Agricultura do estado. Convido, neste momento, 
para receber o título Orgulho de Roraima, o senhor Francisco das Chagas 
Damasceno, natural de Iracema, produtor rural, atuando na extensão rural, 
chefe da Casa do Produtor Rural de Caracaraí. Para fazer a entrega, convido 
a minha amiga parceira, Deputada Estadual Aurelina de Medeiros, que 
está no seu 5º mandato, tem credibilidade entre os colegas, tem apoio da 
Assembleia Legislativa e respeito de todos os servidores. Parabéns, e uma 

Rodrigues da Silva, Dona Joaquina, amazonense, chegou em Caracaraí em 
1970, pescadora, criou todos seus filhos tirando o sustento de suas mãos 
e da água do Rio Branco. Homenagem in memoriam também à senhora 
Experediana Gonçalves de Lima. Cearense, chegou em Caracaraí em 1974, 
teve sete filhos, 17 netos e 13 bisnetos. Era costureira, comerciante, religiosa 
e muito querida na cidade. Convido seu filho Olavo Cláudio Gonçalves de 
Sena para receber a Comenda. E, para fazer a entrega, eu mesmo, autor da 
indicação. 
 Convido, neste momento, para receber o título Orgulho de 
Roraima, Fábio Tarcísio Santos, paranaense, 25 anos trabalhando como 
radialista. Convido, neste momento, para receber o título Orgulho de Roraima, 
Josenildo Gonçalves Nogueira, amazonense, Primeiro Sargento do Exército, 
28 anos de serviços prestados ao Exército brasileiro.  Homenagem in 
memorian a Aneilson Teixeira Barros, conhecido como Neco, amazonense 
de Parintins, 2º Sargento da Polícia Militar de Roraima, onde prestou 
relevantes serviços àquela instituição. Convido sua filha Andréia para receber 
a homenagem. Convido o autor da indicação, o Deputado Coronel Chagas, 
para fazer a entrega. Parabéns, e uma salva de palmas. 
 Convido, neste momento, para receber o título Orgulho de 
Roraima, Edson Jesus, sergipano, que reside em Caracaraí desde  1993, 
vereador de 2013 a 2016, empresário no ramo de construção. Convido, neste 
momento, para receber o título Orgulho de Roraima, Jenival Dias Castro, 
amazonense, descendente de etnia Baré e Tucano, professor de matemática 
e artesão, presidente da Associação de Artesão de Caracaraí. Convido, 
neste momento, para receber o título Orgulho de Roraima, Ismael Batista 
Lima, amazonense, chegou aqui em 1969, foi agricultor, pescador, pedreiro, 
cozinheiro do Exército, e, hoje, evangelista da Assembleia de Deus, de uma 
congregação. Convido o ex-vereador Valdemar da Costa Neto, que vai fazer 
a entrega da indicação do Deputado Jânio Xingú, que se afastou por questões 
familiares. Parabéns, e uma salva de palmas. Estamos transmitindo pelo canal 
57.3 e também pelas redes sociais. Convido, neste momento, para receber o 
título Orgulho de Roraima, Ernandina Silva de Carvalho, natural de Caracaraí, 
começou a trabalhar aos 15 anos como professora, foi a primeira diretora 
da Escola Padrão, foi Secretária de Educação do município, presidente da 
UDIME. Convido, neste momento, para receber o título Orgulho de Roraima, 
Raimundo Gilson Saboia, vice-prefeito de Caracaraí. Convido, neste 
momento, para receber o Título Orgulho de Roraima, Elvira Neta Amorim, 
natural de Boa Vista, mudou-se para Caracaraí há 13 anos e atualmente é 
pescadora. Convido, neste momento, para receber o título Orgulho de 
Roraima, Peter Cley Duarte Reis, natural de Boa Vista, foi vereador em 
Caracaraí de 2012 a 2016. Convido, neste momento, para receber o título 
Orgulho de Roraima, José Pereira dos Santos, Defensor Público do Estado 
de Roraima, é o titular da Defensoria Pública de Caracaraí, representado aqui 
por Rosinaldo de Lima Pereira, seu irmão. Para fazer a entrega, convido o 
Deputado Chico Mozar, autor das indicações. Uma salva de palmas para o 
Deputado Chico Mozart pelas flores que ele deu. Parabéns, e uma salva de 
palmas. Com a palavra, a professora Ernandina Silva de Carvalho. 
 A Senhora Professora Ernandina Silva de Carvalho. Boa noite, 
quero primeiramente agradecer ao Presidente da Assembleia, Deputado 
Jalser Renier, por essa oportunidade única de prestigiar o nosso município 
de Caracaraí com esse grande evento. Em nome da Socorro Guerra, quero 
agradecer, como caracaraense que sou, todos vocês que estão aqui, hoje, 
nos prestigiando. Agradecer, particularmente, ao Deputado Chico Mozart 
por essa homenagem. Eu tinha prometido aos colegas professores que 
iria homenageá-los e dizer que esse mérito é nosso. Eu,como cidadã 
caracaraense, como professora há 35 anos, comecei a ministrar aulas 
quando era adolescente. Ainda estou ativa na educação e ainda ministrando 
trabalho na Escola João Rogério, que, em 97, foi a primeira Diretora e lá 
fiquei durante seis anos. Retornei para lá em 2012. Então, é uma satisfação 
e uma honra muito grande receber essa homenagem. Deputado Mozart, só 
tenho que agradecer essa homenagem. Muito obrigada. 
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, minha amiga. 
Convido, neste momento, para receber o título Orgulho de Roraima, 
os senhores Wellington Teodoro Mota, paraense de Itaituba, reside em 
Caracaraí há 13 anos, pedagogo, professor de Ensino Infantil; James 
Vagner Rodrigues Pereira, maranhense, grande folha de serviços prestados 
como gerente de banco, Chefe de Gabinete da Prefeitura, Chefe do 
Controle Interno, Secretário Municipal de Ação Social; Benedito Barbosa 
de Oliveira, natural de São Paulo; Jacinto Alagoa, morador de Caracaraí há 
30 anos, pintor, representado aqui pelo seu Bernardes. Para fazer entrega, o 
autor da indicação, meu amigo, parceiro, Deputado Naldo da Loteria, que 
está no seu quarto mandato. Parabéns, e uma salva de palmas. 
 Convido, neste momento, para receber o título Orgulho de 
Roraima os senhores: Francisco Virino de Lima, cearense, chegou aqui em 
1984, foi bancário, funcionário público e atualmente comerciante; Euzébio 
Augustinho dos Santos, da Paraíba, chegou aqui 1982, comerciante de 
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SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 0486/2017
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 Brasília/DF, saindo no dia 11.12.2017, com retorno no dia 
12.12.2017, para acompanhar a tramitação do Projeto de Lei que trata o fim 
da prisão administrativa para militares no Congresso Nacional, a serviço 
desta Casa Legislativa.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio Antônio Martins, 07 de dezembro de 2017.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

RESOLUÇÃO Nº 0487/2017
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1º Autorizar o afastamento do servidor Laudimar 
Laureano Sampaio, para viajar ao município de Rorainópolis/RR, saindo 
no dia 20.12.2017, com retorno no dia 21.12.2017, com o objetivo de 
desenvolver apoio ao evento “Natal em Família”, a serviço desta Casa 
Legislativa.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio Antônio Martins, 07 de dezembro de 2017.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

RESOLUÇÃO Nº 0488/2017
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1º Autorizar o afastamento dos servidores abaixo 
relacionados, para viajarem ao município de Caracaraí/RR, saindo no dia 
17.12.2017, com retorno no mesmo dia, com o objetivo de desenvolver 
apoio ao evento de inauguração do prédio da Escola do Legislativo, a 
serviço desta Casa Legislativa.

NOME

Artur Luís Scaramuzza Tubaldini

Élissan Paula Rodrigues e Silva

Emanuel Vinicius dos Santos

Evaldo José da Silva

Fernando Oliveira de Araújo

Francisco Guilherme do Nascimento Simões

Hisraufre Emiliano da Costa

João Ricardo Silva Freitas

Sônia Lúcia Nunes Pinto

Yasmin Iara Lima Guedes

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio Antônio Martins, 07 de dezembro de 2017.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

salva de palmas. 
 É um momento importante para o Parlamento, os 
homenageados e para o povo do município de Caracaraí. Convido, 
neste momento, para receber o título Orgulho de Roraima, a senhora 
Rosana Crescência Fernandes da Silva, amazonense, assistente social 
do CRAS. Convido, neste momento, para receber o título Orgulho de 
Roraima, o senhor Francisco Manoel Maia, amazonense, empresário 
na área de construção civil. Convido, neste momento, para receber o 
título Orgulho de Roraima, a Senhora Mara Carvalho Maia, natural 
de Caracaraí, psicóloga, trabalhou no hospital do CRAS e no CAP. 
Para fazer a entrega, convido o senhor Deputado soldado Sampaio, 
representando o Deputado Brito Bezerra, autor da indicação. Deputado 
Sampaio está no seu 2º mandato, veio da Polícia Militar, atua em quase 
todas as Comissões. Deputado combatente e está sempre presente nas 
ações do Poder Legislativo. 
 Convido, neste momento, para receber o título Orgulho de 
Roraima os senhores Georgino Ribeiro da Silva, pescador, fundador e 
atual presidente do Sindicato dos Pescadores do Município de Caracaraí; 
Edmilson Almeida Chaves, maranhense de Tuntum, 1º sargento da Polícia 
Militar, atual coordenador do projeto “Guerreiros da Paz de Caracaraí” e 
também o Major Reis; Cabo Júlio César Macedo, roraimense, comandou o 
destacamento do Uiramutã pela Polícia Militar e foi Comandante do Corpo 
de Bombeiros Militar de Caracaraí. Para fazer a entrega, o senhor Deputado 
Soldado Sampaio, autor da indicação. Como não tenho nada mais a falar do 
Deputado Soldado Sampaio, a não ser palavras de elogios e agradecimentos 
por estarmos convivendo pacificamente no Poder Legislativo em que a 
situação e a oposição se respeitam e fazem do Poder Legislativo uma Casa 
bem maior do que seus próprios pensamentos. Parabéns, e uma salva de 
palmas. 
 Convido, neste momento, para receber o título Orgulho de 
Roraima, o Senhor Manuel das Chagas Morais Bel, maranhense, chegou 
aqui em 1988, trabalhou na CER, foi brigadista do ICMBio, trabalha no 
Parque Nacional do Viruá. Para fazer a entrega, convido o senhor Deputado 
George Melo, autor da indicação. Deputado George está no 2º mandato, foi 
vereador por dois mandatos consecutivos, faz atuação como presidente na 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, é um grande parceiro 
da Mesa Diretora. Convido, neste momento, para receber o título Orgulho 
de Roraima, a senhora Waldemira de Freitas, amazonense, pioneira no 
ramo de hotelaria. Para fazer entrega, o Deputado Joaquim Ruiz, autor 
da indicação e, em seu nome, peço ao Deputado Zé Galeto. Deputado Zé 
Galeto está no seu 1º mandato.
 Parabéns à homenageada. Convido, neste momento, para receber 
o título Orgulho de Roraima, os senhores Antônio Elismar do Nascimento 
Carvalho, amazonense, reside no município há 20 anos, trabalhou na 
construção da ponte de Caracaraí, atualmente é comerciante; Tenente-
Coronel, PM Charles de Souza Matos, natural de Caracaraí, Comandante 
do policiamento do interior; e Edgar Teodoro de Moura Filho, carioca, 
chegou aqui em 1987, engenheiro mecânico, professor, doutor em ciências 
na educação, foi vereador por três mandatos, diretor da UERR do campus 
de Caracaraí e atualmente está aposentado. Para fazer a entrega, convido o 
senhor Deputado Zé Galeto, autor da indicação. Deputado Zé Galeto está em 
seu 1º mandato, preside a Comissão de Agricultura, está num bom trabalho 
e estará no dia 23 em Petrolina, a pedido do Deputado Sampaio para tratar 
sobre a questão do Viruá. Parabéns, e uma salva de palmas. 
 Sendo feita a entrega de todas as Comendas e não havendo mais 
nada a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente 
solenidade. 

DAS COMISSÕES

SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERENCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES

COMISSÃO DE AGRICULTURA PECUÁRIA E POLÍTICA 
RURAL.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2017
 Convocamos os Senhores Deputados, Membros desta Comissão: 
Marcelo Cabral,  Aurelina Medeiros, Zé Galeto e Gabriel Picanço, para 
Audiência Pública a ser realizada no dia 14 de dezembro do corrente, às 
14h, no Plenário Valério Magalhães (Plenarinho), deste Poder, para discutir 
a Problemática da Agricultura Familiar no Estado de Roraima. solicitada 
pela Cooperativa dos Hortifrutigranjeiros de Boa Vista-COOPHORTA.

Sala das Sessões, 07 de dezembro de 2017.
George Melo

Presidente em Exercício da Comissão
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RESOLUÇÃO Nº 0493/2017
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 para a Vila Novo Paraiso no município de 
Caracaraí/RR, saindo no dia 04.12.2017, com retorno no dia 06.12.2017, 
para a realização do Projeto educar é Prevenir do Núcleo de Promoção, 
Prevenção e Atendimento às mulheres vítimas de tráfico de pessoas 
da Procuradoria Especial da Mulher - CHAME, a serviço desta Casa 
Legislativa.

NOME

Felipe Ramos dos Santos

Glauber Josué Rolim Batista

José de Oliveira da Silva Junior

Maria do Socorro Batista dos Santos

Raimunda Elizabete Brito Gonçalves
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio Antônio Martins, 11 de dezembro de 2017.
ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO

Superintendente Geral

RESOLUÇÃO Nº 0494/2017
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1º Autorizar o afastamento da servidora Vanda dos Santos, 
para viajarem ao município de Rorainópolis/RR, saindo no dia 20.12.2017, 
com retorno no dia 21.12.2017, com o objetivo de desenvolver apoio ao 
evento “Natal em Família”, a serviço desta Casa Legislativa.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 11 de dezembro de 2017.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

RESOLUÇÃO N º 0495/2017
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1° Designar o servidor abaixo para exercer a função de fiscal 
do contrato firmado entre este poder e a empresa contratada, conforme o 
Art. 67 da Lei 8666/93.

N° do 
Processo Contratado Objeto CPF/ CNPJ Fiscal de 

Contrato

053/2016
AIPANA 
PLAZA 
HOTEL 
-   LTDA.

Contratação de empresa 
especializada em serviço de 
hotelaria, para atender as 
necessidades da Assembleia 
Legislativa de Roraima – 
ALE/RR.

01.271.789/0001-88

FISCAL: 
Selma Maria 
Oliveira de 
Lima
Matrícula 
18109

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeito retroativo a  partir de 02 de maio de 2017.

        Palácio Antônio Martins, 11 de dezembro de 2017.
ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO

Superintendente Geral

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 075/2017
PROCESSO N.º: 073/ALE/2016 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 001-B/2016
OBJETO:  Contratação de empresa prestadora dos serviços de 
restaurante, para fornecimento de alimentação (lanches, almoços e 
jantares), incluindo sobremesa e bebidas (refrigerante e água mineral), 
visando atender as necessidades desta Casa de Leis, no município de 
Boa Vista.
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA
CNPJ: 34.808.220/0001-68
CONTRATADA: K. M. L. OLIVEIRA – ME
CNPJ Nº: 02.377.047/0001-02
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01001.0103101.2011/33.90.39-101
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93 e suas 

RESOLUÇÃO Nº 0489/2017
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 para a Comunidade do Contão, no município de 
Pacaraima/RR, saindo no dia 07.12.2017, com retorno no dia 09.12.2017, 
para atender a equipe da Procuradoria Especial da Mulher, no Projeto 
Capacitação Legal, a serviço desta Casa Legislativa.

NOME

Elcia Fernandes de Sousa

José Oliveira da Silva Junior

Thaís Cristina Garcia de Oliveira

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio Antônio Martins, 07 de dezembro de 2017.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

RESOLUÇÃO Nº 0490/2017 
A Superintendência Geral da Assembléia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1° Autorizar o afastamento do servidor ANDREIVE 
RIBEIRO DE SOUSA, matrícula: 17520, para viajar com destino a 
Rio de Janeiro-RJ, saindo no dia 13.12.2017 e retornando no dia 15 de 
dezembro de 2017, para participar do I Simpósio Internacional de Direito 
Eleitoral e Político: Desafios para o exercício da Democracia nas Cidades 
e no Mundo.

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 07 de dezembro de 2017.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

          
RESOLUÇÃO Nº 0491/2017

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

RESOLVE
Art.1º TORNAR SEM EFEITO a viagem do Excelentíssimo 

Senhor Deputado ANTONIO MECIAS PEREIRA DE JESUS, com 
destino a Brasília/DF, no período de 05 a 07.12.2017, que fez parte da 
Resolução n° 0469/2017, publicada no Diário da Assembleia, Edição N° 
2651 de 01 de dezembro do ano em curso.

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 07 de dezembro de 2017.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

RESOLUÇÃO N º 0492/2017
A Superintendência Geral da Assembléia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1° Designar o servidor abaixo para exercer a função de fiscal 
do contrato firmado entre este poder e a empresa contratada, conforme o 
Art. 67 da Lei 8666/93.

N° do 
Processo Contratado Objeto CPF/ CNPJ Fiscal de 

Contrato

066/2012
MRTUR – monte 
Roraima Turismo 
LTDA.

Contratação de empresa 
especializada na 
prestação de serviços 
de reserva, emissão, 
marcação/remarcação, 
endosso e fornecimento 
de passagens aéreas, 
em âmbito nacional e 
internacional.

34.794.255/0001-95

FISCAL: 
Maria do Perpe-
tuo Socorro de 
Souza Cruz
Matrícula: 10398

Art. 2º Fica revogada a Resolução nº 0148/2017.
Art. 3º Esta resolução tem efeito retroativo desde o dia 27 de 

novembro de 2017.
        Palácio Antônio Martins, 07 de dezembro de 2017.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral
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RESOLUÇÃO Nº 5346/2017-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 FRANCISCO DE ASSIS LIMA COSTA, 

CPF: 225.695.532-04, 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 novembro 
de 2017.

Boa vista - RR, 11 de dezembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 5347/2017-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 JOAO RICARDO SILVA FREITAS, 

matrícula 19234, CPF: 074.986.177-06, do Cargo Comissionado de 
Gerente - CA-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 novembro 
de 2017.

Boa Vista - RR, 11 de dezembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 5348/2017-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 JOAO RICARDO SILVA FREITAS, 

matrícula 19234, CPF: 074.986.177-06, do Cargo Comissionado 
Assessor Parlamentar Legislativo Especial I CAL-1, 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 novembro 
de 2017.

Boa vista - RR, 11 de dezembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 5349/2017-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 JESILENE DOS REIS OLIVEIRA, 

matrícula 17708, CPF: 969.821.012-15, do Cargo 
Comissionado de Assessor do PROCON I - CP-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 novembro 
de 2017.

Boa Vista - RR,11 de dezembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

alterações 
DATA DA ASSINATURA: 06/12/2017
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR TOTAL: R$ 1.360.000,00 (Um milhão trezentos e sessenta mil 
reais)
PELA CONTRATANTE: ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS 
FILHO
PELA CONTRATADA: KARLA MAGNA LOPES OLIVEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESOLUÇÕES

REPUBLICAÇÃO POR ERRO MATERIAL
RESOLUÇÃO Nº 5343/2017-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

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear ADRIANA DOS PRAZERES BARBOSA, 

matrícula 17970, CPF: 747.846.252-91, para exercer o cargo 
Comissionado Assessor Parlamentar Administrativo Especial III CAA-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 janeiro 
de 2017.
  Boa Vista - RR, 11 de dezembro de 2017.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 5344/2017-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 GLAICIANE DOS REIS DIAS, CPF: 

899.796.302-30, 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 novembro 
de 2017.

Boa vista - RR, 11 de dezembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 5345/2017-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 HENRIQUE ALVES DE MELO, CPF: 

719.397.412-20, 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 novembro 
de 2017.

Boa vista - RR, 11 de dezembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
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RESOLUÇÃO Nº 5354/2017-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 FRANCISCO DOS REIS, CPF: 

323.367.052-49, do Cargo Comissionado 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 novembro 
de 2017.

Boa vista - RR, 11 de dezembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 5355/2017-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 FERNANDA NASCIMENTO LIMA 

PARENTE, CPF: 780.486.212-15, do Cargo Comissionado 
Assessor Parlamentar Legislativo 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 novembro 
de 2017.

Boa vista - RR, 11 de dezembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 5356/2017-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 ELIETE MENDONÇA DE OLIVEIRA, 

CPF: 019.872.752-68, 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 novembro 
de 2017.

Boa vista - RR, 11 de dezembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 5357/2017-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 ELCIA FERNANDES DE SOUSA, 

CPF: 002.635.112-94, do Cargo Comissionado 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 novembro 
de 2017.

Boa vista - RR,11 de dezembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 5350/2017-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 JESILENE DOS REIS OLIVEIRA, 

matrícula 17708, CPF: 969.821.012-15, 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 novembro 
de 2017.

Boa vista - RR, 11 de dezembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 5351/2017-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 ANTONIO DE CASTRO 

NETO, matrícula 19378, CPF: 364.792.331-15, do Cargo 
Comissionado de 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 novembro 
de 2017.

Boa Vista - RR, 11 de dezembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 5352/2017-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 ANTONIO DE CASTRO NETO, 

matrícula 19378, CPF: 364.792.331-15, 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 novembro 
de 2017.

Boa vista - RR, 11 de dezembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 5353/2017-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 ANA VANESSA ALMEIDA DE 

MAGALHAES, CPF: 632.385.432-53, 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 novembro 
de 2017.

Boa vista - RR, 11 de dezembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
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RESOLUÇÃO Nº 5362/2017-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 MARA SUELY CARDOSO SANTOS, 

matrícula 17075, CPF: 381.911.052-68, do Cargo Comissionado 
de 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 novembro 
de 2017.

Boa Vista - RR, 11 de dezembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 5363 /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 EMA DA SILVA MOTA, CPF: 382.055.302-

97, 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 novembro 
de 2017.

Boa vista - RR, 11 de dezembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 5364/2017-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 MARA SUELY CARDOSO SANTOS, 

matrícula 17075, CPF: 381.911.052-68, do Cargo Comissionado 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 novembro 
de 2017.

Boa vista - RR, 11 de dezembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 5365/2017-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 KEYTE JALCYANNE FERNANDES 

DOS SANTOS, matrícula 17197, CPF: 008.529.162-56, do Cargo 
Comissionado de Assessor Parlamentar Administrativo Especial II 
CAA-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 novembro 
de 2017.

Boa Vista - RR, 11 de dezembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 5358/2017-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 DE SOUZA OLIVEIRA, 

matrícula 19983, CPF: 949.037.272-20, do Cargo Comissionado 
de 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 novembro 
de 2017.

Boa Vista - RR, 11 de dezembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 5359/2017-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 JULIANA DE SOUZA OLIVEIRA, 

matrícula 19983, CPF: 949.037.272-20, do Cargo Comissionado 
Assessor Parlamentar Legislativo 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 novembro 
de 2017.

Boa vista - RR, 11 de dezembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 5360/2017-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 KAMILO GODOI SILVA, matrícula 15427, 

CPF: 900.257.842-34, 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 novembro 
de 2017.

Boa Vista - RR, 11 de dezembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 5361/2017-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 KAMILO GODOI SILVA, matrícula 

15427, CPF: 900.257.842-34, 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 novembro 
de 2017.

Boa vista - RR, 11 de dezembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
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RESOLUÇÃO Nº 5370/2017-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 DJANIRA BATISTA DA SILVA FREITAS, 

CPF: 383.353.362-53, 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 novembro 
de 2017.

Boa vista - RR, 11 de dezembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 5371/2017-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 DAYANE CRUZ BARBOSA, CPF: 

020.674.522-23, 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 novembro 
de 2017.

Boa vista - RR, 11 de dezembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 5372/2017-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 DANIEL PINTO DA SILVA, CPF: 

347.662.862-00, 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 novembro 
de 2017.

Boa vista - RR, 11 de dezembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 5373/2017-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 MARIA TATIANE SILVA ALENCAR, 

matrícula 19951, CPF: 828.236.502-53, do Cargo Comissionado 
de 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 novembro 
de 2017.

Boa Vista - RR,  11 de dezembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 5366/2017-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 KEYTE JALCYANNE FERNANDES 

DOS SANTOS, matrícula 17197, CPF: 008.529.162-56, do Cargo 
Comissionado Assessor Parlamentar Administrativo III CAA-
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 novembro 
de 2017.

Boa vista - RR, 11 de dezembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 5367/2017-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 MARCO ANDRADE DO NASCIMENTO, 

matrícula 19504, CPF: 323.127.332-34, do Cargo Comissionado de 
Assessor Parlamentar Administrativo III CAA-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 novembro 
de 2017.

Boa Vista - RR,  11 de dezembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 5368/2017-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 ANDRADE DO NASCIMENTO, 

matrícula 19504, CPF: 323.127.332-34, do Cargo Comissionado Assessor 
Parlamentar Administrativo III CAA-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 novembro 
de 2017.

Boa vista - RR, 11 de dezembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 5369/2017-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 ANFRISIO TERMINELLI VIEIRA, 

CPF: 016.756.422-65, 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 novembro 
de 2017.

Boa vista - RR, 11 de dezembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
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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 novembro 
de 2017.

Boa vista - RR, 11 de dezembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 5374/2017-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 MARIA TATIANE SILVA ALENCAR, 

matrícula 19951, CPF: 828.236.502-53, do Cargo Comissionado Assessor 
Parlamentar Legislativo IV CAL-7, integrante do Quadro de Pessoal desta 

 
O programa Abrindo Caminhos 

da Assembleia Legislativa de Roraima 

está com inscrições abertas para os cursos de:

Teatro, Balé, Música, Informática e Jiu-jitsu

Para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos 

As inscrições podem ser feitas na sede 

do Abrindo Caminhos, no bairro Cambará, 

av. São Sebastião, nº 883. 

Mais informações:  

(95) 98402-5014

/ale.roraima

/assembleiarr
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