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c) Deputado Dhiego Coelho - PTC; 
d) Deputado Soldado Sampaio - PC do B; e
e) Deputada Ângela Águida Portela - PSC. 
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a) Deputado Coronel Chagas - PRTB; 
b) Deputado Marcelo Cabral - PMDB; 
c) Deputado Jânio Xingu - PSL; 
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e) Deputado Naldo da Loteria – PSB 
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c) Deputado Coronel Chagas - PRTB; 
d) Deputada Lenir Rodrigues - PPS; 
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Suplentes: 
1º - Deputado Joaquim Ruiz - PTN; e 
2º - Deputado Oleno Matos - PC do B

CORONEL CHAGAS
1ª VICE-PRESIDENTE

JÂNIO XINGÚ
2º VICE-PRESIDENTE

FRANCISCO MOZART
3º VICE-PRESIDENTE

NALDO DA LOTERIA
1º SECRETÁRIO

MARCELO CABRAL
2º SECRETÁRIO

MASAMY EDA
CORREGEDOR GERAL

DHIEGO COELHO
3º SECRETÁRIO

IZAIAS MAIA
4º SECRETÁRIO

JORGE EVERTON
OUVIDOR GERAL



2 BOA VISTA , 01 DE MARÇO DE 2018DIÁRIO DA ALE/RR ED. Nº 2707

GERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO GERAL

Praça do Centro Cívico, nº 202 - Centro - Sede da ALE/RR
Site: http://www.al.rr.leg.br
Fone: 4009-5584
E-mail: docgeralale@gmail.com
DANIELLY VANDERLEI DE MORAIS
Gerente de Documentação Geral
CARLOS EBER MONTEIRO COSTA
CHRISTIAN DELLA PACE FERREIRA
Diagramação

EXPEDIENTE

As matérias publicadas no Diário Oficial da Assembleia 
Legislativa deverão ser encaminhadas à Gerência de 
Documentação Geral, conforme Resolução da Mesa 
Diretora nº 038/2015, respeitando horários e formatos 
estabelecidos no Ato Normativo nº 001/2008.

MATÉRIAS E PUBLICAÇÕES

É de responsabilidade de cada setor, gabinete, secretaria e 
dos órgãos da Fundação Rio Branco de Educação, Rádio 
e Televisão as correções ou revisões das matérias por eles 
produzidas, bem como, o envio de documentos em tempo 
hábil para publicação.

SUMÁRIO

Superintendência Legislativa
- Requerimentos nº 006 a 008/2018

- Indicações nº 010, 036, 037, 038, 039, e 041/2018

- Ata da 2664ª Sessão Ordinária - Sucinta

- Ata da 2665ª Sessão Ordinária - Sucinta

- Ata da 2645ª Sessão Ordinária - Íntegra

- Ata da 2654ª Sessão Ordinária - Íntegra

- Ata da Reunião Extraordinária da Comissão de Educação, 

Desportos e Lazer

Superintendência Administrativa
- Errata da Resolução nº 032/2018

- Resoluções nº 035 a 038/2018

Superintendência de Gestão de Pessoas
- Resolução nº 1988/2018

02

03

05

06

07

14

18

19

19

19

SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA

REQUERIMENTOS

SUPERINTENDENCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES

COMISSÃO ESPECIAL EXTERNA, CRIADA NOS TERMOS DA 
RESOLUÇÃO

Nº32/15
REQUERIMENTO N° 006/2018

A Sua Excelência o Senhor
Jalser Renier
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

      Senhor Presidente,
                 A deputada que a este subscreve, amparada no que determina 
o § 1º do art. 43, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requer de 
Vossa Excelência prorrogação de prazo por igual período desta Comissão 
Especial Externa, criada com o objetivo de acompanhar o Processo de 
Opção do pessoal alcançado pela MP nº 660 junto aos órgãos do Governo 
do Estado e da União.
   Palácio Antônio Martins, 22 de fevereiro de 2018
          Atenciosamente, 
          Lenir Rodrigues
      Presidente da Comissão

REQUERIMENTO N. 007/2018
Excelentíssimo Senhor
Deputado Jalser Renier
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima 
 Senhor Presidente, 
 O Deputado que a este subscreve, de conformidade com o art. 
192, parágrafo único, inciso I, alínea “b”; art. 164, inciso XIII; art. 168, e 
inciso XVII do art. 196, todos do Regimento Interno, requerer de Vossa 
Excelência, após ouvido o Plenário, a realização de Audiência Pública às 
15h  do dia 15 de março do corrente ano, no Plenário Deputada Noêmia 
Bastos Amazonas, com a finalidade de tratar do tema da Campanha da 
Fraternidade de 2018, Fraternidade e a Superação da Violência, tendo 
como Lema “Em Cristo somos todos irmãos” (Mt 23,8). 

Palácio Antônio Martins, 21 de fevereiro de 2018. 
Evangelista Siqueira 

Deputado Estadual – PT/RR

JUSTIFICATIVA 
A Campanha da Fraternidade (CF) é realizada anualmente 

pela Igreja Católica no Brasil no período da Quaresma desde 1964. A 
coordenação, em nível nacional, é de responsabilidade da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e tem por principal objetivo 
despertar a solidariedade de todos em vista a superação de determinados 
problemas socioculturais que afeta a sociedade brasileira. 

Deste modo, a Igreja Católica propõe para 2018, o tema: 
“Fraternidade e superação da violência” e o lema: “Em Cristo somos 
todos irmãos” (Mt 23,8)“. A partir dessa temática a CNBB quer chamar 
atenção da população para este mal que que avança na nossa sociedade 
brasileira. Além do que, a CF sinaliza para a necessidade de superação 
de todas as formas que acabam violentando a dignidade humana, tanto a 
integridade física como a psicológica ou a social. 

Pra isso, a lutar em favor da vida e da dignidade das pessoas 
deve ser um compromisso de todos e todas, pois como nos diz o lema da 
Campanha – somos todos irmãos –, independente do credo religioso ou da 
profissão de fé. Na quarta-feira de Cinzas, por ocasião da abertura oficial da 
CF/2018, o Papa Francisco escreveu a seguinte mensagem – “a paz é tecida 
no dia a dia, com paciência e misericórdia, no seio da família, na dinâmica 
da comunidade, nas relações de trabalho, na relação com a natureza”.  

Para termos uma ideia, em nível nacional, o Texto Base da 
CF denuncia que no Brasil há 13% dos assassinatos que ocorrem em todo 
o mundo. Esse dado é alarmante e, também, acaba por refletir o contexto 
da sociedade roraimense. Para mais, é preciso reconhecer e denunciar a 
existência de outras formas e graus de violências que estão impregnadas no 
convívio social, institucional ou familiar. 

O presidente da CNBB e cardeal de Brasília, Dom Sérgio 
da Rocha, por exemplo, cita a corrupção como uma forma de violência 
social. O agente corrupto, com sua ação deliberada, gerar mortes quando 
ao desviar o dinheiro público impede que o povo tenha acesso os direitos 
elementares, como: educação, saúde, segurança pública, entre outros.

Ao olharmos para a nossa realidade local, ainda que, 
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a população do Estado de Roraima, através de um caminhão baú equipado 
com computadores e tendas com a capacidade para aproximadamente 120 
(cento e vinte) pessoas.

A exemplo do Estado do Ceará, que executa tão importante 
programa, a Defensoria em movimento ganhou esta denominação em razão 
do potencial de articulação e mobilização, pois sempre que o projeto chega 
a uma localidade a rede de movimentos sociais e as lideranças da sociedade 
civil são acionadas, a fim de que o trabalho seja realizado em constante 
diálogo com a população e com os atores sociais de cada Estado, em 
parceria com a ouvidoria externa, ocasião em que são feitos mapeamentos 
das principais áreas a serem trabalhadas.

A expressão em movimento consiste em uma Defensoria móvel, 
mas que seja composta por um caminhão baú climatizado, adaptado para 
pessoas com deficiência, com estações de computadores, impressoras, 
internet, gerador próprio, estagiários, colaboradores que farão a triagem 
dos assistidos e Defensores Públicos. 

Toda essa estrutura permitirá aos Defensores Públicos realizarem 
um atendimento adequado aos assistidos, com a adoção de medidas 
eficientes, com o pronto peticionamento, a mediação e solução de conflitos 
de forma célere e eficaz, tudo em menor tempo possível com a otimização 
e fluxo de atendimento.

Isto posto, vimos através deste solicitar que a Defensoria do 
Estado de Roraima implemente o Projeto Defensor Público em Movimento, 
como forma de garantir o acesso à justiça e a promoção da cidadania a toda 
população do Estado de Roraima, de forma móvel, em um caminhão com 
estrutura, equipamentos e atendimento otimizado aos assistidos.

  
Sala das Sessões, 09 de fevereiro de 2018.

                  OLENO MATOS                                               LENIR RODRIGUES
             Deputado Estadual                                    Deputada Estadual

INDICAÇÃO Nº 036/ 18
 O Parlamentar que a esta subscreve, com amparo 
no art. 202 do Regimento Interno deste Poder requer o encaminhamento a 
Excelentíssima Senhora Governadora do Estado, da seguinte Indicação:

– REFORMA E ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA 
NA ESCOLA ESTADUAL MARIANO VIEIRA, MUNICÍPIO DE 
NORMANDIA/RR
                                                   

JUSTIFICATIVA
1.  A Escola Estadual Mariano Vieira, está localizada à Rua 
Beatriz Macedo, S/N, bairro Centro, município de Normandia, estado de 
Roraima.
2.  A escola tem como etapas educacionais, o ensino fundamental 
(anos finais) e a Educação de Jovens e Adultos (ensino Fundamental e 
Médio).
3.  Ao visitar in loco foi possível verificar a URGÊNCIA para 
reforma e manutenção predial, bem como adequação da rede elétrica. 
4. A indicação justifica-se, para além das necessidades de 
reforma e adequação da rede elétrica, a Escola Mariano Vieira ser a 
única escola estadual na sede do município e alongo dos quase 18 anos 
de funcionamento não ter sio contemplada com nenhuma reforma e/ou 
manutenção. 
5. Ademais, constata-se, ainda, precariedade no forro com 
perigo de desabamento e a rede elétrica não tendo capacidade para suportar 
a demanda da escola.
6.  Com isso, urge por reforma, manutenção e adequação para a 
realidade dos novos tempos, pois hodierno, há prejuízo material e, também, 
com a qualidade do ensino-aprendizagem oferecido na Escola Mariano 
Vieira. 
7. Este é o principal objetivo da presente Indicação.

Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2018.
Evangelista Siqueira 

Deputado Estadual – PT/RR

INDICAÇÃO Nº 037/ 18
 O Parlamentar que a esta subscreve, com amparo 
no art. 202 do Regimento Interno deste Poder requer o encaminhamento a 
Excelentíssima Senhora Governadora do Estado, da seguinte Indicação:

– REFORMA PREDIAL DA ESCOLA ESTADUAL 
INDÍGENA SIMINIYO, COMUNIDADE INDÍGENA CANTA 
GALO, MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR. 
                                                   

JUSTIFICATIVA
 A Escola Estadual Indígena Siminiyo está localizada na 

Comunidade Indígena Canta Galo, Terra Indígena Raposa Serra do Sol 

suscintamente, é possível perceber uma escalada no aumento da violência. 
Para se ter uma ideia – o Atlas da Violência no Brasil, realizado pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública (FBSP), por exemplo, aponta que houve um aumento 
de 113,7% no número de homicídios entre os anos de 2005 e 2015.

Esse mesmo estudo, também, revela o aumento contra os 
jovens entre 15 e 29 anos. Nesse caso, o aumento é de 83,3% no mesmo 
período da pesquisa em tela. Outro dado alarmante dar-se com a taxa de 
homicídios par a faixa etária entre 15 e 29 anos, ao considerarmos o numero 
base de 100 mil habitantes. O estudo apresenta 35,4, em 2005, para 51,9, 
em 2015. Como podemos ver é um aumento alarmante ao consideramos 
uma população um pouco maior de 500 mil habitantes que há em Roraima. 

Além desses dados já pontuados acima é preciso denunciar e 
discutir a violência existente contra as mulheres do nosso estado. No portal 
de notícias da UOL (https://noticias.uol.com.br), datado de 12 de julho de 
2017, traz a seguinte manchete – “por que Roraima é o Estado brasileiro 
com mais assassinatos de mulheres? –, segundo a reportagem “o Estado 
de Roraima é o mais letal para mulheres no Brasil”. Enquanto a média 
nacional de assassinatos é de 4,4 para cada 100 mil mulheres, em Roraima, 
os dados descortinam uma realidade alarmante onde 11,4 em cada 100 mil 
foram mortas no ano de 2015. 

O debate, portanto, em torno do tema da Campanha da 
Fraternidade de 2018 torna-se um momento oportuno para suscitar o debate 
a partir dessa Casa e juntos – Sociedade Civil, Poder Executivo, Legislativo 
e órgãos da Segurança Pública –, buscarmos pistas e/ou soluções para o 
enfrentamento e a superação da violência que assola a nossa sociedade. 

REQUERIMENTO Nº  008 DE 2018
Sua Excelência o Senhor
Deputado JALSER RENIER
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
 Senhor Presidente,
 A Comissão que a este subscreve, composta pelos Deputados 
Brito Bezerra, Masamy Eda, Joaquim Ruiz, Jânio Xingu e Zé Galeto, com 
amparo nos incisos IV e XVII, do art. 37 c/c art. 116, todos do Regimento 
Interno deste Poder, requer que a Sessão Plenária do dia 07 de março 
do corrente seja transformada em Comissão Geral para realização de 
Audiência Pública para tratar dos seguintes assuntos: 
 Questões cruciais que dizem respeito ao aumento exorbitante da violência 
para com o segmento das micro e pequenas do Estado de Roraima, em 
especial do município de Boa Vista; e
 Sugestões e novos conceitos em segurança pública.

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2018
BRITO BEZERRA

Presidente da Comissão
MASAMY EDA
 Vice-Presidente

JOAQUIM RUIZ
Membro

JÂNIO XINGU
Membro

ZÉ GALETO
Membro

              INDICAÇÕES

INDICAÇÃO Nº 010/18
 Os Parlamentares que a esta subscreve, com amparo no art. 
202 do Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento à 
Excelentíssima Senhora Defensora Pública- Geral do Estado de Roraima, 
da seguinte Indicação:

CRIAÇÃO DO PROGRAMA DEFENSORIA EM 
MOVIMENTO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A 
EDUCAÇÃO EM DIREITOS E A ASSISTÊNCIA JURÍDICA A 
TODA POPULAÇÃO DO ESTADO DE RORAIMA, ATRAVÉS 
DE UM CAMINHÃO CLIMATIZADO PARA ATENDIMENTO, 
COM ESTAÇÃO DE COMPUTADORES E TENDAS PARA 
ATENDIMENTOS, PROMOVENDO O ACESSO À JUSTIÇA E À 
CIDADANIA.

Sala das Sessões, 09 de fevereiro de 2018.

                  OLENO MATOS                                               LENIR RODRIGUES
             Deputado Estadual                                    Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA
O Programa Defensor Público em Movimento é um programa que 

tem por finalidade  levar a educação em direitos e a assistência jurídica a toda 
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Estado de Roraima visam também o recrutamento, seleção, formação 
e desenvolvimento de atletas; treinamento e participação de atletas e 
equipes esportivas em competições estaduais, interestaduais, nacionais e 
internacionais; fomento à prática e ao desenvolvimento do esporte entre 
crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social e às pessoas 
com deficiência, bem como o   fomento ao interesse da população pela 
prática habitual de esportes.

Além disso, não podemos deixar de ressaltar que esporte é saúde, 
faz com que as pessoas vivam mais e as torna mais dispostas e produtivas, 
prevenindo e combatendo doenças do corpo e da mente. Possui também 
caráter educativo e cultiva valores como a solidariedade, a determinação e a 
autoconfiança, leva as pessoas a se organizarem em equipe, socializando-as 
e gerando laços de amizade para a vida toda.

Outrossim, não podemos deixar de falar também do seu caráter 
de força cultural e política. Fonte de orgulho para uma pequena comunidade, 
uma cidade grande ou um país inteiro, o esporte fortalece os grupos sociais. 
Faz um povo se integrar, superar- se e acreditar na sua grandeza.

Por todo o exposto, venho através deste solicitar que o Poder 
Executivo Estadual apresente projeto de lei que vise o incentivo ao esporte, 
através de estímulos às empresas que patrocinem projetos esportivos 
e paradesportivos, em troca de incentivos fiscais, com real aumento dos 
investimentos e benefícios diretos para a população.

Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 2018.
OLENO MATOS

Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 041, DE 2018
Os Parlamentares que a esta subscreve, com amparo no Art. 

202 do Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento à 
Excelentíssima Senhora Governadora do Estado de Roraima, MARIA 
SUELY SILVA CAMPOS, a seguinte Indicação:

- O envio de Projeto de Lei Complementar à ALE-RR 
revogando o art. 1º, do da LC nº 136 de 17 de junho de 2008 e o § 
21, do art. 56 da LC nº 052 de 28 de dezembro de 2001 – retirando 
a obrigatoriedade de se cumprir o intervalo de 2 (dois) anos para a 
obtenção de promoção subsequente aos integrantes do Quadro Especial 
de Praças Bombeiro Militar.

JUSTIFICATIVA
A presente indicação sugere o envio de Projeto de Lei 

Complementar à ALE-RR revogando dispositivos da legislação aplicável 
aos bombeiros militares, a saber, o art. 1º, da LC nº 136 de 17 de junho 
de 2008 e o § 21, do art. 56 da LC nº 052 de 28 de dezembro de 2001. 
A pretendida norma é necessária para retirar a exigência de se cumprir 
o intervalo de 2 (dois) anos para que os integrantes do Quadro Especial 
de Praças Bombeiro Militar (QEP BM) possam obter as suas promoções 
subsequentes.

Note-se que, diferente da legislação do Corpo de Bombeiros 
Militar, a pertinente à Polícia Militar não possui nenhuma exigência 
temporal que crie “gargalo“ sob a forma de interstício às promoções 
subsequentes no Quadro Especial de Praças de seus administrados (QEP 
PM). Ao reconhecer a assimetria das normas, e por dever de justiça, o 
Legislador, motivado pela relevância de se promover a isonomia por meio 
da legislação da PMRR e do CBMRR, intercede à Chefe do Executivo para 
que inicie o processo legislativo sobre o tema.

No presente caso, fazer valer princípios para a segurança de 
direitos sociais é garantir o reconhecimento da “dignidade humana” dos 
referidos bombeiros militares. Eis a justificativa desta.

Dessa forma, levando-se em conta os fins sociais e a 
responsabilidade do Estado para com a administração pública, rogamos aos 
pares, bem como pedimos a sensibilidade da Exma. Sra. Governadora em 
atender nossa sugestão.

Sala de Sessões, 05 de fevereiro de 2018.
Deputado OLENO MATOS               Deputado SOLDADO SAMPAIO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°          , DE 2018.
Altera dispositivos da Lei 
Complementar nº 136, de 17 de junho 
de 2008, e da Lei Complementar nº 
052, de 28 de dezembro de 2001. 

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

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°.  Fica revogado o art. 1º, da Lei Complementar nº 136 de 

17 de junho de 2008.
Art. 2º. Fica revogado o § 21, do art. 56 da Lei Complementar nº 

052 de 28 de dezembro de 2001.

(TIRSS), município de Pacaraima, estado de Roraima.
1.  Atualmente a escola conta com cerca de quase 90 alunos 
matriculados no Ensino Fundamental I e o II. 
2.  Ao recebermos alguns representantes da Comunidade 
Indígena Canta Galo e da Escola Indígena Siminiyo, localizada na mesma 
Comunidade Indígena, foi apresentado um relato da realidade da escola 
que necessita com URGÊNCIA de reforma predial e adequação da rede 
elétrica, pois, hodiernamente, a escola encontra-se com problemas de 
iluminação (tanto internamente como na área ao redor da escola); forro 
com risco de desabamento; rachaduras nas paredes, sem contar as goteiras 
que há no telhado.  
3. Mister salientar que a  Escola Estadual Indígena Siminiyo 
foi inaugurada em 2001 e, até o momento, não teve nenhuma reforma ou 
manutenção, bem como revisão ou adequação da rede elétrica. 
4. Este é o principal objetivo da presente Indicação.

Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2018.
Evangelista Siqueira 

Deputado Estadual – PT/RR

INDICAÇÃO Nº 038/ 18
 O Parlamentar que a esta subscreve, com amparo 
no art. 202 do Regimento Interno deste Poder requer o encaminhamento a 
Excelentíssima Senhora Governadora do Estado, da seguinte Indicação:

– MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA A 
ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA SIMINIYO, COMUNIDADE 
INDÍGENA CANTA GALO, MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR. 

JUSTIFICATIVA
1. A Escola Estadual Indígena Siminiyo está localizada na 
Comunidade Indígena Canta Galo, Terra Indígena Raposa Serra do Sol 
(TIRSS), município de Pacaraima, estado de Roraima.
2.  Atualmente a escola conta com cerca de quase 90 alunos 
matriculados no Ensino Fundamental I e o II. 
3.  Ao recebermos alguns representantes da Comunidade 
Indígena Canta Galo e da Escola Indígena Siminiyo foi solicitado à 
mediação deste parlamentar para que junto à Secretaria de Estado de 
Educação e Desportos (SEED) possam adquirir desta Secretaria materiais 
didático e pedagógicos a fim de favorecer a qualidade educacional e o 
processo de ensino-aprendizagem dos alunos matriculados. 
4. Este é o principal objetivo da presente Indicação.

Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2018.
Evangelista Siqueira 

Deputado Estadual – PT/RR

INDICAÇÃO Nº 039/18
 O Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 202 do 
Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento a Excelentíssima 
Senhora Governadora do Estado, da seguinte Indicação:
PROJETO DE LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE, VISANDO 
INCENTIVAR A PRÁTICA E O DESENVOLVIMENTO 
CONSTANTE DO ESPORTE PROFISSIONAL E AMADOR 
NO ESTADO DE RORAIMA, ATRAVÉS DE ESTÍMULO ÀS 
EMPRESAS QUE PATROCINEM PROJETOS ESPORTIVOS E 
PARADESPORTIVOS, EM TROCA DE INCENTIVOS FISCAIS.

Sala das Sessões, ......de ..........de 2018.
OLENO MATOS

Deputado Estadual 

JUSTIFICATIVA
O Estado de Roraima poderá desempenhar um papel 

fundamental no fomento ao desporto, através de estratégias que visem 
o desenvolvimento do Estado e investimentos no esporte, uma vez que 
investir no esporte é beneficiar a educação, inclusão social e a saúde.

A edição de uma lei que tenha por objetivo incentivar a prática 
e o desenvolvimento do esporte no Estado de Roraima poderá ser um 
grande instrumento de estímulo às empresas do Estado, a fim de que as 
mesmas possam fazer doações, bem como patrocinar projetos esportivos e 
paradesportivos, em troca de incentivos fiscais, numa ação conjunta entre 
governo e sociedade, com real aumento dos investimentos e benefícios 
diretos para a população.

A lei de incentivo ao Esporte no Estado de Roraima poderá 
conceder desconto do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS à empresa, com estabelecimento 
situado no Estado de Roraima, que apoiar financeiramente projetos 
esportivos, visando à democratização do acesso da população ao esporte.

Os benefícios da edição de uma lei desta natureza no 
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Pesos e Medidas do Estado de Roraima ao Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO”; Mensagem 
Governamental nº 015, de 07/02/18, comunicando veto parcial ao Projeto 
de Lei nº 093/17, que “dispõe sobre a lei de incentivo à formação política 
e participação da juventude roraimense no processo legislativo estadual e 
nas políticas públicas estaduais, conforme assevera o artigo 14 da Magna 
Carta Brasileira vigente”; Mensagem Governamental nº 016, de 19/02/18, 
comunicando veto parcial ao Projeto de Lei nº 158/17, que “autoriza o 
Poder Executivo a criar o Programa Bolsa Atleta para jovens atletas no 
Estado de Roraima”; Mensagem Governamental nº 017, de 19/02/18, 
comunicando veto parcial ao Projeto de Lei nº 175/17, que “altera e 
acresce dispositivos normativos à Lei nº 072, de 30/06/94, que ‘dispõe 
sobre a organização, estrutura e competência do Contencioso 
Administrativo Fiscal, sobre os respectivos processos’, e dá outras 
providências”; Mensagem Governamental nº 018, de 19/02/18, 
comunicando veto parcial ao Projeto de Lei nº 049/16, que “dispõe sobre 
a regulamentação no âmbito estadual da profissão de Bombeiro Civil e dá 
outras providências”; Ofício nº 23, de 12/01/18, do Secretário-Chefe da 
Casa Civil, encaminhando cópia do Ofício nº 24/18/GAB/SESAU em 
resposta à Indicação Parlamentar nº 416/17, de autoria da Deputada 
Aurelina Medeiros, Cópia do Ofício nº 43/018/GAB/SESAU em resposta 
à Indicação Parlamentar nº 337/17, de autoria do Deputado Masamy Eda 
e cópia do Ofício nº 018/2018/DG/GAB/PCR em resposta à Indicação 
Parlamentar nº 416/17, de autoria do Deputado Brito Bezerra; Ofício nº 
77, de 25/01/18, do Secretário-Chefe da Casa Civil, encaminhando cópia 
do Ofício nº 022/18/GAB/SEAPA em resposta à Indicação Parlamentar nº 
527/17, de autoria do Deputado Zé Galeto; Ofício nº 78, de 26/01/18, do 
Secretário-Chefe da Casa Civil, encaminhando cópia do Ofício nº 
0059/18/DPSE/GAB/SETRABES em resposta à Indicação Parlamentar 
nº 510/17, de autoria do Deputado Masamy Eda; Ofício nº 101, de 
30/01/18, do Secretário-Chefe da Casa Civil, solicitando cópia do 
Processo Legislativo referente à Emenda Constitucional nº 048/16. 
RECEBIDO DO TRIBUNAL DE CONTAS: Ofício nº 025, de 31/01/18, 
do Conselheiro Presidente do TCERR, encaminhando Prestação de 
Contas do Governo do Estado de Roraima – Exercício 2005 – para 
julgamento. RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: Projeto de Lei nº 003, 
de 07/02/18, de autoria do Deputado Evangelista Siqueira, que “institui a 
inclusão do Arraial dos Maranhenses no Calendário Oficial de eventos 
culturais do Estado de Roraima”; Projeto de Decreto Legislativo nº 001, 
de 06/02/18, de autoria do Deputado Mecias de Jesus, que “concede a 
Comenda Orgulho de Roraima ao Senhor Alcides da Conceição Lima 
Filho e dá outras providências”; Indicação nº 001, de 03/01/18, de autoria 
do Deputado Evangelista Siqueira, encaminhando ao Governo do Estado 
solicitação para troca do transformador, ajuste e adequação da rede 
elétrica na Escola Estadual Maria Mariselma de Oliveira Cruz, localizada 
no Município de Mucajaí-RR; Indicação nº 002, de 03/01/18, de autoria 
do Deputado Evangelista Siqueira, encaminhando ao Governo do Estado 
solicitação para reforma completa e pintura predial, revisão e adequação 
da rede elétrica da Escola Estadual Prof. Geraldo da Silva Pinto, localizada 
no Município de Alto Alegre-RR; Indicação nº 003, de 03/01/18, de 
autoria do Deputado Evangelista Siqueira, encaminhando ao Governo do 
Estado solicitação para reforma e substituição da viga metálica na quadra 
de esportes da Escola Estadual Professor Geraldo da Silva Pinto, 
localizada no Município de Alto Alegre-RR; Indicação nº 004, de 
07/01/18, de autoria do Deputado Evangelista Siqueira, encaminhando ao 
Governo do Estado solicitação para recuperação das pontes e da estrada 
Vicinal 14, no Paredão, Município de Alto Alegre-RR; Indicação nº 005, 
de 07/01/18, de autoria do Deputado Evangelista Siqueira, encaminhando 
ao Governo do Estado solicitação para recuperação das pontes e da 
estrada Vicinal 15, no Paredão, Município de Alto Alegre-RR; Indicação 
nº 006, de 07/01/18, de autoria do Deputado Evangelista Siqueira, 
encaminhando ao Governo do Estado solicitação para recuperação das 
pontes e da estrada Vicinal 16, no Paredão, Município de Alto Alegre-RR; 
Indicação nº 007, de 07/01/18, de autoria do Deputado Evangelista 
Siqueira, encaminhando ao Governo do Estado solicitação para 
recuperação das pontes de madeira na Vicinal 10, Vila Aguiar, Município 
de Cantá-RR; Indicação nº 008, de 07/02/18, de autoria do Deputado 
Evangelista Siqueira, encaminhando ao Governo do Estado solicitação 
para reparo no telhado da Escola Estadual Professora Genira Brito 
Rodrigues, localizada na Vila Félix Pinto, Município de Cantá-RR; 
Indicação nº 009, de 09/02/18, do Deputado Oleno Matos, encaminhando 
ao Governo do Estado, para pagamento por meio de cartão de crédito, 
sem restrição de bandeiras, à vista ou a prazo, de multas de trânsito e 
demais débitos relativos aos veículos cadastrados no Departamento 
Estadual de Trânsito – DETRAN, com o escopo de disponibilizar aos 
proprietários de veículos alternativas para quitar seus débitos, à vista ou 

Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º. Revogam-se as disposições contrárias.
Art. 5º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 

publicação.
Palácio Senador Hélio Campos/RR,           de                    de 2018.

SUELY CAMPOS
Governadora do Estado de Roraima

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA

ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA SEXCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA 
QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUINQUAGÉSIMO QUINTO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
Às nove horas do dia vinte e um de fevereiro de dois mil e dezoito, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima sexcentésima 
sexagésima quarta Sessão Ordinária do quinquagésimo quinto 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. Após, solicitou ao Senhor 
Segundo-Secretário, Deputado Marcelo Cabral, proceder à leitura da 
Ata da Sessão anterior, que foi lida e aprovada na íntegra. Em seguida, 
solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário, Deputado Naldo da Loteria, 
que procedesse à leitura do Expediente. RECEBIDOS DO PODER 
EXECUTIVO: Mensagem Governamental nº 001, de 17/01/18, 
comunicando veto total ao Projeto de Lei nº 116/17, que “dispõe sobre o 
uso de bloqueadores de sinal de telefonia nos locais de aplicação de 
provas dos concursos públicos realizados no Estado de Roraima e dá 
outras providências”; Mensagem Governamental nº 002, de 17/01/18, 
comunicando veto total ao Projeto de Lei nº 119/17, que “autoriza o Poder 
Executivo a conceder a isenção de ICMS para aquisição de arma de fogo, 
colete balístico e equipamento balístico veicular por policial militar, 
bombeiro militar, policial civil, agente penitenciário e guarda civil 
municipal, e dá outras providências”; Mensagem Governamental nº 03, 
de 17/01/18, comunicando veto total ao Projeto de Lei nº 126/17, que 
“dispõe sobre o cadastro estadual de pedófilos no Estado de Roraima e dá 
outras providências”; Mensagem Governamental nº 004, de 17/01/18, 
encaminhando para apreciação o Projeto de Lei nº 001/18, que “cria e 
normativa o Fundo Estadual dos Direitos dos Idosos de Roraima – 
FEDDIR, e dá outras providências”; Mensagem Governamental nº 05, de 
22/01/18, comunicando veto parcial ao Projeto de Lei nº 173/17, que 
“dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos 
Servidores da Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima – 
ADERR, e dá outras providências”; Mensagem Governamental nº 06, de 
22/01/18, comunicando veto parcial ao Projeto de Lei nº 170/17, que 
“institui o pagamento de incentivo ao desempenho e produtividade em 
vigilância e fiscalização sanitária e dá outras providências”; Mensagem 
Governamental nº 07, de 22/01/18, comunicando veto parcial ao Projeto 
de Lei nº 121/17, que “estima a Receita e fixa a Despesa do Estado para o 
exercício financeiro de 2018”; Mensagem Governamental nº 008, de 
22/01/18, comunicando veto total ao Projeto de Lei nº 064/17, que “altera 
a Lei nº 1027, de 15/01/16, que dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA 
para o quadriênio 2016-2019”; Mensagem Governamental nº 09, de 
23/01/18, comunicando veto parcial ao Projeto de Lei nº 156/17, 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”; 
Mensagem Governamental nº 010, de 23/01/18, submetendo à apreciação 
e à arguição desta Augusta Casa o nome do Senhor Ronaldo Marcílio 
Santos, indicado para exercer o cargo de Presidente do Instituto de 
Previdência do Estado de Roraima – IPER; Mensagem Governamental nº 
011, de 31/01/18, submetendo à apreciação e à arguição desta Augusta 
Casa o nome da Senhora Luíza Maura de Faria Oliveira, indicada para 
exercer o cargo de Presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos de Roraima – FEMARH; Mensagem Governamental 
nº 012, de 02/02/18, comunicando veto parcial ao Projeto de Lei nº 
081/17, que “dispõe sobre a denominação do Dia da Marcha para JESUS 
no âmbito do Estado de Roraima”; Mensagem Governamental nº 013, de 
02/02/18, comunicando veto total ao Projeto de Lei nº 031/17, que 
“dispõe sobre a inserção de tipo de deficiência na Cédula de Identidade 
expedida no âmbito do Estado de Roraima e dá outras providências”; 
Mensagem Governamental nº 014, de 02/02/18, encaminhando para 
apreciação o Projeto de Lei nº 002/18, que “dispõe sobre a doação de 
imóvel de propriedade do Estado de Roraima utilizado pelo Instituto de 
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ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA SEXCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA 
QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUINQUAGÉSIMO QUINTO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
Às nove horas do dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e dezoito, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima sexcentésima 
sexagésima quinta Sessão Ordinária do quinquagésimo quinto 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. Após, convidou a Senhora Deputada 
Lenir Rodrigues para atuar como Segunda-Secretaria ad hoc, a qual 
solicitou proceder à leitura da Ata da Sessão anterior, que foi lida e aprovada 
na íntegra. Em seguida, solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário, Deputado 
Naldo da Loteria, que procedesse à leitura do Expediente. RECEBIDOS 
DOS DEPUTADOS: Projeto de Lei nº 004, de 21/02/18, de autoria do 
Deputado Gabriel Picanço, que “dispõe sobre a obrigatoriedade de exame 
para verificar a trombofilia em postos de saúde e hospitais da rede pública 
do Estado de Roraima”; Projeto de Lei nº 005, de 21/02/18, de autoria do 
Deputado Brito Bezerra, que “institui o Dia Estadual do Sanfoneiro em 
Roraima e dá outras providências”; Projeto de Decreto Legislativo nº 002, 
de 15/02/18, de autoria do Deputado Valdenir Ferreira, que “declara de 
utilidade pública a Organização não Governamental do Corpo de Bombeiro 
Civil – CBC”; Projeto de Decreto Legislativo nº 003, de 19/02/18, do 
Deputado Valdenir Ferreira, que “declara de Utilidade Pública a Associação 
de Moradores do Bairro Cauamé”; Projeto de Decreto Legislativo nº 004, 
de 15/02/18, de autoria do Deputado Valdenir Ferreira, que “declara de 
Utilidade Pública o Sindicato dos Bombeiros Civis do Estado de Roraima”; 
Projeto de Decreto Legislativo nº 005, de 15/02/18, de autoria do Deputado 
Valdenir Ferreira, que “declara de Utilidade Pública o Piquete General 
Bento Gonçalves”; Projeto de Decreto Legislativo nº 006, de 19/02/18, de 
autoria do Deputado Jorge Everton, que “concede a Comenda Orgulho de 
Roraima aos Senhores Márcio de Souza Soares, Washington Luiz Carneiro 
de Melo e Adysson Pereira de Carvalho, e dá outras providências”; 
Indicação nº 010, de 09/02/18, de autoria dos Deputados Oleno Matos e 
Lenir Rodrigues, encaminhando à Defensora Pública-Geral do Estado, para 
criação do Programa Defensoria em Movimento, com a finalidade de 
promover a educação em direitos e assistência jurídica a toda população do 
Estado de Roraima; Indicação nº 011, de 09/02/18, dos Deputados Oleno 
Matos e Lenir Rodrigues, encaminhando à Defensora Pública-Geral do 
Estado, para criação de Núcleo de Atendimento da Defensoria Pública do 
Estado de Roraima no bairro Pintolândia, com o escopo de viabilizar a 
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 
de recursos; Indicação nº 012, de 19/02/18, de autoria do Deputado Zé 
Galeto, encaminhando ao Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes - DNIT, solicitando serviço de tapa buraco na BR 210, no 
trecho localizado entre o Município de São João da Baliza e o Município de 
Caroebe; Indicação nº 013, de 08/02/18, de autoria do Deputado Marcelo 
Cabral, encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de estrada 
que dá acesso à Comunidade Escondido, no Município de Normandia; 
Indicação nº 014, de 08/02/18, de autoria do Deputado Marcelo Cabral, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma e ampliação da Escola 
Estadual Indígena Marechal Deodoro da Fonseca, no Município de 
Normandia; Indicação nº 015, de 08/02/18, do Deputado Marcelo Cabral, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma e ampliação da Escola 
Estadual Indígena Amooko Maya, no Município de Normandia; Indicação 
nº 016, de 08/02/18, de autoria Deputado do Marcelo Cabral, encaminhando 
ao Governo do Estado, para recuperação de 30 km da Estrada Transarrozal, 
no Município de Normandia; Indicação nº 017, de 08/02/18, do Deputado 
Marcelo Cabral, encaminhando ao Governo do Estado, para reforma e 
ampliação da Escola Estadual Indígena José Viriato, no Município de 
Normandia; Indicação nº 018, de 20/02/18, de autoria do Deputado Marcelo 
Cabral, encaminhando ao Governo do Estado, para reforma e ampliação da 
Escola Estadual Indígena Raimundo Tenente, no Município de Amajari; 
Indicação nº 019, de 19/02/18, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de 80 km da 
Rodovia Estadual RR 319, no Município de Normandia; Indicação nº 20, de 
19/02/18, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues, encaminhando ao 
Governo do Estado, para a construção de uma quadra poliesportiva no 
Município de Iracema; Indicação nº 21, de 19/02/18, de autoria da Deputada 
Lenir Rodrigues, encaminhando ao Governo do Estado, para reforma e 
ampliação da Escola Estadual Indígena Índio Dionísio Figueiredo, na 
Comunidade do Milho, Zona Rural de Boa Vista; Indicação nº 22, de 
19/02/18, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues, encaminhando ao 
Governo do Estado, para reativação e implantação de novas modalidades de 
ensino do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II Regular, 1º ao 3º ano do 

em parcelas mensais, com a imediata regularização do veículo; 
Requerimento nº 001, de 24/01/18, de autoria dos Deputados Oleno 
Matos, Brito Bezerra, Evangelista Siqueira, Lenir Rodrigues e Odilon 
Filho ao Presidente desta Casa Legislativa, requerendo a criação de 
Comissão Especial Externa para análise da crise migratória de cidadãos 
venezuelanos; Requerimento nº 003, de 08/02/18, de autoria da Deputada 
Lenir Rodrigues, requerendo a transformação da Sessão Plenária do dia 
22 de fevereiro do corrente ano em Comissão Geral, para entrega da 
Comenda “Orgulho de Roraima” ao Sr. Daisaku Ikeda, pelas ações 
relevantes em prol da Paz, Cultura e Educação que são desenvolvidas no 
Estado de Roraima; Proposta de Moção de Pesar nº 001, de 18/01/18, de 
autoria do Deputado Jalser Renier – Presidente desta Casa Legislativa, 
pelo falecimento do Senhor Essen Pinheiro Filho, Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado de Roraima, ocorrido no dia 18 de janeiro 
do corrente ano, nesta Capital; Memorando nº 14, de 26/01/18, da 
Deputada Lenir Rodrigues, comunicando sua ausência na Sessão 
Extraordinária do dia 26 de janeiro do corrente ano. GRANDE 
EXPEDIENTE: O Senhor Deputado George Melo iniciou seu 
pronunciamento reportando-se à Sessão anterior, oportunidade em que a 
Senhora Governadora apresentou seu plano de governo e lançou sua 
candidatura à reeleição. De acordo com o Senhor Deputado, a Governadora 
alega ter resolvido os problemas de Roraima, mas, na sua opinião, a 
Governadora é a pior governante que já houve no Estado, uma vez que 
falta desde o remédio nos hospitais até o transporte escolar no interior do 
Estado e visa somente beneficiar seus familiares e agregados, sem nenhum 
compromisso com o povo de Roraima. Finalizou dizendo que a 
Governadora, ao invés de ter lançado sua candidatura, deveria ter feito 
um resumo das necessidades do Estado e ter assumido a responsabilidade 
do não cumprimento das suas obrigações, das promessas de campanha e 
desculpar-se com a população que confiou a ela a esperança de um Estado 
melhor. O Senhor Deputado Izaías Maia iniciou destacando a importância 
desta Casa investigar as diversas denúncias feitas nesta Tribuna, 
ressaltando que não adianta o parlamentar usar o expediente para 
denunciar os crimes e depois se calar sem que nenhuma providência seja 
tomada. De acordo com o Senhor Deputado, CPIs são instaladas, apuram 
as denúncias, mas, sem nenhuma justificativa, não concluem os processos. 
Continuando, chamou a atenção dos seus pares para, ao fazerem as 
denúncias, apresentarem as provas e concluírem as investigações para 
que os criminosos sejam punidos. Em seguida, reportou-se a imigração 
dos venezuelanos, destacando que a situação é crítica e as autoridades 
precisam tomar providências, uma vez que o Estado precisa primeiro 
resolver os seus problemas para depois ajudar o país vizinho. Finalizou, 
informando que solicitou realização de mais uma audiência pública, na 
tentativa de buscar soluções para os problemas energéticos antes que o 
Estado fique às escuras e falou da importância da participação dos 
parlamentares e da sociedade. 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 007/17, que “dispõe 
sobre a isenção do IPVA para as famílias em aquisição de veículos para 
transporte de deficiente físico e dá outras providências”, de autoria do 
Deputado Jalser Renier; Projeto de Lei nº 088/17, que “institui no 
Calendário Oficial do Estado a Virada Feminina”, de autoria da Deputada 
Aurelina Medeiros; e Requerimento nº 03/18, que “requer a transformação 
da Sessão Plenária em Comissão Geral, no dia 22 de fevereiro de 2018, 
para homenagear o Dr. Daisaku Ikeda, conforme Decreto Legislativo nº 
055/17”, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues. Em seguida, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Requerimento nº 03/18 que, colocado em discussão e votação simbólica, 
foi aprovado por unanimidade dos senhores deputados presentes. Após, 
por falta de quórum regimental para deliberação das matérias, o Senhor 
Presidente transferiu o restante da pauta da Ordem do Dia para a Próxima 
Sessão. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: A Senhora Deputada Lenir 
Rodrigues convidou os Senhores Parlamentares para participarem, no 
próximo dia 22, da realização de Comissão Geral para homenagear o Dr. 
Daisaku Ikeda, ressaltando suas relevantes ações desenvolvidas no Estado 
em prol da Paz, Cultura e Educação. O Senhor Deputado Masamy Eda 
agradeceu o convite feito pela Senhora Deputada e informou que a 
Colônia Japonesa do Estado se sente grata pela indicação da Parlamentar. 
E, não havendo mais nada a tratar, às onze horas e trinta e nove minutos, 
o Senhor Presidente encerrou a Sessão e convocou outra para o dia 22, à 
hora regimental. Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Angela A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Mozart, 
Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Gabriel 
Picanço, George Melo, Izaías Maia, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, 
Marcelo Cabral, Masamy Eda, Naldo da Loteria, Odilon Filho, 
Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.
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ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA

ATA DA 2645ª SESSÃO, EM 08 DE NOVEMBRO DE 2017.
54º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER.

 Às nove horas do dia oito de novembro de dois mil e dezessete, 
no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima sexcentésima 
quadragésima quinta Sessão Ordinária do quinquagésimo quarto período 
Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro 
aberta a presente Sessão.
 Convido à Senhora Deputada Lenir Rodrigues para atuar como 
Segunda-Secretária ad doc.
 A Senhora Segunda-Secretária Lenir Rodrigues – Lida a Ata.
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Coloco em discussão a 
Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados 
que queira discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica: os 
Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – O Expediente 
consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO:
 Mensagem Governamental nº 82, de 31/10/17, encaminhando 
para apreciação o Projeto de Lei nº 134, que “autoriza o Poder Executivo 
a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S/A e dá outras 
providências”.
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS:
 Indicação nº 482, de 07/11/17, de autoria do Deputado 
Evangelista Siqueira, encaminhando ao Governo do Estado, solicitação 
para recuperação de uma ponte sobre o Rio Caroebe, localizada no Km 30 
da Vicinal 28, no Projeto de Assentamento Sabiá, Município de São João da 
Baliza-RR.
 Indicação nº 483, de 07/11/17, de autoria do Deputado 
Evangelista Siqueira, encaminhando ao Governo do Estado, solicitação 
para construção de uma ponte sobre o Rio Branquinho, localizada no Km 
42 da Vicinal 28, no Projeto de Assentamento Sabiá, Município de São João 
da Baliza-RR.
 Indicação nº 484, de 07/11/17, de autoria do Deputado 
Evangelista Siqueira, encaminhando ao Governo do Estado, solicitação 
para construção de uma quadra poliesportiva na Escola Estadual Roraima, 
Município de Caracaraí-RR.
 Indicação nº 485, de 07/11/17, de autoria do Deputado 
Evangelista Siqueira, encaminhando ao Governo do Estado, solicitação 
para recuperação de uma ponte sobre o Rio Caroebe, localizada no Km 30 
da Vicinal 28, no Projeto de Assentamento Sabiá, Município de São João da 
Baliza-RR.
 Indicação nº 486, de 07/11/17, de autoria do Deputado Zé 
Galeto, encaminhando ao Governo do Estado, solicitação para reforma da 
Escola Estadual Maria Sônia de Brito Oliva, localizada na Avenida S-24, 
550 – Senador Hélio Campos.
 Indicação nº 487, de 07/11/17, de autoria do Deputado Zé 
Galeto, encaminhando ao Governo do Estado, solicitação para revitalização 
da Escola Estadual Oswaldo Cruz, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 
5364 – Centro.
 Requerimento nº 102, de 07/11/2017, de autoria da Deputada 
Angela A. Portella, comunicando sua ausência na Sessão Plenária do dia 1º 
de novembro do corrente ano.
 Requerimento nº 103, de 07/11/17, de autoria do Deputado 
Masamy Eda, requerendo a transformação da Sessão Plenária do dia 
30/11/17 em Sessão Solene, para entrega de comendas propostas pelo 
parlamentar, já aprovadas em plenário.
 DIVERSOS:
 Ofício nº 322, de 30/10/17, do Conselho Regional de 
Enfermagem de Roraima – COREN-RR, encaminhando cópia do 
Relatório Circunstanciado de Fiscalização nº 57/17, para conhecimento e 
providências.
 Ofício nº 306, de 01/11/17, da CAIXA - Gerência Executiva 
de Governo Boa Vista/RR, informando Contrato de Repasse celebrado 
entre o Estado de Roraima e a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 
975.000,00 (novecentos e setenta e cinco milhões de reais).
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.

Ensino Médio Regular, 1º ao 3º ano – 1º seguimento EJA, 6º ao 9º ano – 2º 
seguimento EJA, 1º ao 3º ano – 3º seguimento EJA, na Escola Estadual 
Alberto Ramos, na Terra Indígena São Marcos/Baixo São Marcos, na 
Comunidade Indígena da Ilha, Zona Rural do Município de Boa Vista; 
Indicação nº 23, de 19/02/18, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues, 
encaminhando ao Governo do Estado, para que determine aos órgãos 
competentes, especialmente ao Departamento Estadual de Trânsito de 
Roraima – DETRAN/RR, para implantar sinalização de trânsito na Rodovia 
Estadual RR 203 até a Vila do Tepequém, no Município de Amajari; 
Indicação nº 24, de 19/02/18, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma da ponte de 20 metros 
após a Comunidade Milagre, sentido à Comunidade Vizeu, no Município 
de Normandia; Indicação nº 25, de 19/02/18, de autoria da Deputada Lenir 
Rodrigues, encaminhando ao Governo do Estado, para reforma da ponte de 
20 metros em frente à Residência Bota Fogo, ao lado da Comunidade Volta 
do Teso, Município de Normandia; Indicação nº 26, de 19/02/18, de autoria 
da Deputada Lenir Rodrigues, encaminhando ao Governo do Estado, para 
reforma da ponte de 20 metros na saída da Comunidade Coqueirinho, 
sentido Raposa, Município de Normandia; Indicação nº 27, de 19/02/18, de 
autoria da Deputada Lenir Rodrigues, encaminhando ao Governo do 
Estado, para reforma da ponte de 30 metros na Vicinal Coqueirinho, após a 
Comunidade Milagre, Município de Normandia; Indicação nº 28, de 
19/02/18, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues, encaminhando ao 
Governo do Estado, para reforma da ponte de 50 metros na Vicinal 
Coqueirinho, sobre o Igarapé do Chumbinho, após a Comunidade Monte 
Claro, Município de Normandia; Indicação nº 29, de 19/02/18, de autoria 
da Deputada Lenir Rodrigues, encaminhando ao Governo do Estado, para 
recuperação de 30 km de asfalto da RR 203 até a Vila Tepequém, Município 
de Amajari; Indicação nº 30, de 19/02/18, de autoria da Deputada Lenir 
Rodrigues, encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da 
vicinal que dá acesso à comunidade Coqueirinho e demais comunidades, no 
Município de Normandia; Indicação nº 31, de 19/02/18, de autoria da 
Deputada Lenir Rodrigues, encaminhando ao Governo do Estado, para 
recuperação de 1,5 km de extensão da estrada que dá acesso à comunidade 
Imbaúba, no Município de Normandia; Indicação nº 32, de 19/02/18, de 
autoria da Deputada Lenir Rodrigues, encaminhando ao Governo do 
Estado, para reforma da ponte de 50 metros sobre o Igarapé Jauari, na 
Vicinal Transarrozeira Baixo Coutingo, Município de Normandia; 
Indicação nº 33, de 19/02/18, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma da ponte de 28 metros 
sobre o Rio Jacamim, na Vicinal Jacaminzinho, Município de Cantá; 
Indicação nº 34, de 20/02/18, de autoria do Deputado Izaías Maia, 
encaminhando ao Governo do Estado, para construção de Posto de 
Identificação para emissão de documento de identidade para atender o sul 
do Estado; Indicação nº 35, de 20/02/18, de autoria do Deputado Zé Galeto, 
encaminhando ao Governo do Estado, para manutenção da ponte de 20 
metros sobre o Igarapé Taboca, localizada na BR 210, Município de 
Caroebe; Requerimento nº 004, de 21/02/18, de autoria do Deputado 
Soldado Sampaio, requerendo a realização de Audiência Pública presidida 
pela Comissão de Administração, Serviços Públicos e Previdência, no dia 
02 de março do corrente ano, às 10h, para tratar sobre a privatização da Boa 
Vista Energia S/A; Requerimento nº 005, de 21/02/18, de autoria do 
Deputado Brito Bezerra, requerendo a transformação da Sessão Plenária do 
dia 15 de março do corrente ano em Sessão Solene, para entrega das 
comendas propostas pelo parlamentar já aprovadas em plenário; 
Memorando nº 008, de 19/02/18, de autoria do Deputado Oleno Matos, 
encaminhando atestado médico, para conhecimento e providências; 
Memorando nº 0011, de 20/02/18, de autoria do Deputado Mecias de Jesus, 
informando sua ausência no expediente parlamentar desta Casa Legislativa, 
no período de 20 a 22 de fevereiro do corrente ano. GRANDE 
EXPEDIENTE: Não houve. ORDEM DO DIA: Não houve. Atendendo 
ao Requerimento nº 003/18, aprovado anteriormente, o Senhor Presidente 
transformou a Sessão Ordinária em Comissão Geral, oportunidade em que 
esta Casa Legislativa homenageou o médico Dr. Daisaku Ikeda com a 
Comenda “Orgulho de Roraima”, pelos relevantes serviços prestados ao 
Estado de Roraima, conforme Decreto Legislativo nº 055/2017. Alcançada 
a finalidade da Comissão Geral, o Senhor Presidente retomou os trabalhos 
na fase em que se encontravam. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Não 
houve. E, não havendo mais nada a tratar, às dez horas e cinquenta e sete 
minutos, o Senhor Presidente encerrou a Sessão e convocou outra para o dia 
27, à hora regimental. Registraram presença, no painel, os Senhores 
Deputados: Angela A. Portella, Brito Bezerra, Chico Mozart, Coronel 
Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, George 
Melo, Izaías Maia, Joaquim Ruiz, Lenir Rodrigues, Masamy Eda, 
Naldo da Loteria, Odilon Filho, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e 
Zé Galeto.



8 BOA VISTA , 01 DE MARÇO DE 2018DIÁRIO DA ALE/RR ED. Nº 2707

vejo as pessoas olhando, recebendo num dia de festa um título que tem que 
se pagar 18 mil reais, é muita dor.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jânio Xingú – Deputado 
George Melo, obrigado pelo aparte. Quero informar a Vossa Excelência 
que o ITERAIMA em Roraima tem 5 mil títulos conclusos para a entrega 
e simplesmente porque somos áreas de fronteira. O Ministério da Defesa 
até agora não autorizou a Governadora a assinar esses títulos e aí eu faço 
um questionamento e queria que Vossa Excelência usasse o seu discurso 
e sua credibilidade com o Senador Romero Jucá, que é um senador de 
grande envergadura no Brasil e que tem aqui em Roraima 24 anos de 
mandato e está caminhando para 30 anos. Que o senhor ligasse agora para 
ele e dissesse: Romero, eu como Deputado de Roraima, sou seu amigo, 
quero lhe apoiar, mas queria que Vossa Excelência na condição de líder 
do governo e amigo pessoal do Presidente Temer, mandasse o Presidente 
autorizar a Governadora Suely Campos assinar 5 mil títulos, que é apenas 
um documento muito simples. E aí, o seu José, a Dona Maria, o seu João, de 
posse desse título, vai lá no Banco do Brasil e vai receber 100 mil reais do 
PRONAF para melhorar a sua condição de vida, para melhorar a condição 
do seu lote, da sua família e aí sim. Eu acho Deputado Masamy, que a gente 
tem a obrigação de apoiar o Romero. Mas eu queria que essa ligação fosse 
feita agora.
 O Senhor Deputado George Melo continua- Certamente vamos 
fazer esse pedido ao Senador Romero Jucá, mas Deputado Xingú, não 
vai adiantar nada, porque o produtor não vai poder comprar esse título. 
O que eu estou dizendo, é que a pessoa vai ter o papel e não vai poder 
registrar. Converse com a governadora para que ela faça a isenção disso 
para que as pessoas possam registrar e aí sim, eles vão ao PRONAF e vão 
poder produzir na sua terra. Agora, é preciso que as pessoas que orientam 
a governadora, fale para ela que não faça mais isso, a senhora vai para o 
município, como Rorainópolis, entrega o título….
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Deputado George, um 
momento por favor. Peço à equipe do som que verifique, pois, essa bancada 
do meu lado esquerdo, não está funcionando.
 O Senhor Deputado George Melo continua. - Eu gostaria de 
dizer que o Governo do Estado tem esse negócio, que tudo que dá errado 
nesse governo, é culpa do Senador Romero Jucá. Se esse governo tivesse 
um pouco de humildade, não precisava nem pedir que eu fosse até ele. 
Por que a Governadora, Chefe de Governo não liga para o senador e pede, 
Senador, me ajude! Eu tenho certeza quer o senador Romero Jucá já teria 
ajudado há muito tempo, e talvez, ela já tivesse entregue esses 5 mil títulos, 
pois tenho certeza, que se ela entregar 20 mil títulos, menos de 200 vão ser 
registrado porque as pessoas não têm dinheiro.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Joaquim Ruiz – 
Deputado George, dessa vez a culpa não é do senador Romero Jucá nessa 
colocação que Vossa Excelência está fazendo. A culpa é nossa. A lei das 
terras foi aprovada aqui na Assembleia. Se essa cobrança sobre o valor 
do poder pátrio que é a terra, foi aprovado no Poder Legislativo. Essa é 
a primeira correção. A segunda, Deputado George, é que quando Vossa 
Excelência fala em 4 bilhões, a Deputada Lenir sabe, pois é Defensora 
Pública, que o estado não tem nas suas mãos o orçamento de 4 bilhões. 
Ele divide entre os poderes mais de 800 milhões. Para ser mais exato 898 
milhões, se colocar mais dois, que já foi corrigido o orçamento de alguns 
poderes este ano, nós vamos a 900 milhões. Então, o estado tem 3 bilhões 
e 100, mas o estado tem compromissos com o pagamento da dívida que 
representa 50% do ICMS todo mês de uma dívida, fruto da gestão anterior. 
Não quero citar nomes e nem quero fazer críticas a ninguém, mas é preciso 
que se esclareça que o Estado não tem 4 bilhões na mão. O Estado tem 
uma folha de pagamento do Estado de 43 milhões por mês que representa 
quase 500 milhões/ano. O Estado tem 18% que nós aprovamos aqui nesta 
Casa para investimento na saúde e que com toda essa aprovação, Vossa 
Excelência que é um crítico, sabe que, mesmo com esse recurso aplicado, 
nos ainda não conseguiremos fazer uma saúde, sequer de média qualidade. 
O estado tem obrigação constitucional de 25% de sua receita ser aplicada 
em educação. Se você pegar 25 com 18 do que sobra dos 3 bilhões que 
Vossa Excelência fala, veja o que fica para o custeio e para o investimento. 
Mas eu quero me especificar sobre o problema das leis das terras, eu 
quero me incluir como um dos culpados de o produtor estar fazendo isso. 
E quero lembrar Vossa Excelência que quando a banana, quando o açaí 
passa pelo Jundiá, não é o produtor que está pagando a alíquota do ICMS, 
é o atravessador de Manaus que vem comprar os produtos dos pequenos 
produtores do Caroebe, Rorainópolis, que pagam. Agora, se Vossa 
Excelência me perguntar, se está correto esta cobrança e que se beneficia o 
produtor, não está correto. Agora, se nós reduzirmos essa cobrança que eu 
acho que é justo, nós também vamos ter uma queda de receita, mesmo que 
seja insignificante, em um momento em que o estado não pode perder nada.
Mas quero me solidarizar com Vossa Excelência de uma possibilidade desta 

 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos Oradores inscritos para o 
Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda - Senhor 
Presidente, há dois oradores inscritos para o Grande Expediente.
 O Senhor Deputado George Melo - Senhor Presidente, Senhoras 
e Senhores Deputados, senhoras e senhores, jovens que estão no plenário, 
educadores. Um grande abraço a todos vocês que estão nos ouvindo na TV 
Assembleia, nas redes sociais.
 Ontem, Senhoras e Senhores, tivemos um debate com relação 
à cobrança de imposto no Jundiá. Eu denunciei a cobrança, o líder do 
governo, a comunicação do governo, inclusive saiu uma matéria na Folha 
de Boa Vista e era o que eu imaginava, já existia um projeto para que 
não se cobrasse o ICMS e de maneira criminosa. Quero registrar que o 
governo está cobrando ISS. Quem cobra imposto sobre transporte são os 
municípios. Então, nenhum produtor de banana, de melancia, de laranja, de 
uma fruta que seja enviado para o Amazonas, tem que pagar imposto algum 
no Jundiá. Essa é a radiografia correta que um estado competidor tem que 
fazer com seu povo, com seus produtores e trazer riqueza para o nosso 
Estado. O meu gabinete vai informar ao Tribunal de Contas, vou anexar 
à matéria e informar ao Ministério Público a cobrança criminosa que está 
sendo feita por parte do estado.
 Mas eu vim aqui hoje para que a gente possa fazer uma outra 
discussão. A governadora esteve no município de Caroebe esse final de 
semana entregando títulos. Ora! Senhoras e senhores, foi uma festa! Qual 
o morador, o produtor que não quer receber um título, só que a alegria 
durou pouco, veio como um copo de água, quase todo com limão, as 
pessoas descobriram que têm que pagar pelo seu lote cerca de 18 mil 
reais. Ora! Você já está no seu lote, você comprou, o INCRA não cobra 
nada, o Estado está cobrando da população de Roraima por esses lotes. 
Senhora Governadora, não faça isso com essa gente! São pessoas que 
não têm estrada, não tem ponte, não tem nada. A senhora cobra e ainda 
impede do pessoal levar o produto para outro estado Como é que essas 
pessoas vão ter dinheiro? Elas receberam um papel que, certamente, não 
vão ter condições de ir e registrar no cartório de imóveis e vão continuar 
vivendo como inquilinos. Essas pessoas precisam ser donos desses lotes, 
Senhora Governadora, não faça isso! Chame o Diretor o ITERAIMA e 
mande entregar esses títulos. Essas pessoas já estão ali há muito tempo e 
já fizeram benefícios; estão trabalhando nesses lotes e sobrevivendo por 
conta deles. Não faça isso, cobrar cerca de 18 mil reais por um lote! Isso é 
fazer com que a população de Roraima não tenha segurança para investir. 
Não é só os moradores de Rorainópolis não. Eu queria que o ITERAIMA 
fosse em todos os municípios e entregasse os títulos e aí sim, essas pessoas 
iriam procurar o registro de imóveis, parcelar, pagar seu título e poder ser 
o dono da sua terra, para poder ir ao banco e investir no seu lote. Faça 
isso, Senhora Governadora, mas não faça o que está fazendo com essas 
pessoas que lhe abraçaram e são produtores! A senhora é governadora de 
todos, não só da sua família e dos seus agregados. Seja governadora, seja 
amiga governadora de todo povo de Roraima Já não basta o sofrimento 
dessas pessoas, esquecidas por esses interiores do estado? Talvez ela tenha 
entregado os títulos a essas pessoas e não tenha observado a cobrança de 18 
mil reais. Eu espero que alguém leve essa informação a ela e que ela chame 
o diretor do ITERAIMA e abra mão desses recursos. Senhora Governadora, 
não é dando o título para essas pessoas sem cobrar nada não, pois a senhora 
estará investindo no estado. E as pessoas vão poder registrar o seu lote 
no registro de imóveis para poder procurar o BASA, o Banco do Brasil e 
fomentar a sua produção, para poder arar um pouco de terra. Quando você 
produz muito tempo numa mesma área, essa terra fica fraca, a terra precisa 
ser mexida, isso custa dinheiro! Mais na frente você precisa colocar o adubo 
e depois tem que comprar o defensivo agrícola, o veneno para que tenha 
produção. Senhora Governadora, entregue esses títulos e diga a esse povo: 
“agora, vocês podem ir até o banco e produzir, invistam, tenha coragem!”. 
Faça isso, que as pessoas irão lhe agradecer. Agora não cobre 18 mil reais, 
porque assim a senhora estará dando um presente de grego a essas pessoas. 
A senhora tem 4 bilhões de orçamento, não será esses 18 mil reais de um 
produtor que vai mexer no seu orçamento. Isso vai representar menos de um 
por cento no orçamento, entregue títulos em todo o estado, porque o que a 
senhora está fazendo, é amarrando o nosso produtor. Você produzir sem ter 
dinheiro para comprar o veneno, sem mexer na sua terra e muito difícil. Dê 
essa oportunidade a essas pessoas e, por favor, chame diretora da SEFAZ e 
cobre de quem cobra indevidamente e criminosamente aquele imposto no 
Jundiá. Aquilo é ISS só quem sobra o ISS são os municípios. A senhora é 
governadora do Estado de Roraima, mas, sinceramente, fico muito triste 
quando eu vejo aqueles homens sofridos, mas com uma vontade tamanha 
de trabalhar, esperando a oportunidade de ser o dono do seu lote. Fico triste 
vendo essas pessoas acreditarem no investimento do nosso estado e aí eu 
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metros, 15/30 é isento e os que não são isentos é porque ultrapassaram, 
segundo informação do ITERAIMA. que está lá. Outro, da agricultura 
familiar, que são 400 hectares, é isento de pagar os títulos rurais, isentos 
de pagar qualquer título de taxa para o estado, os que ultrapassarem os 400 
hectares, claro que devem ter o poder aquisitivo melhor, é que vão pagar. 
Outra coisa, Deputado George, eu acredito que deva ter alguma informação 
distorcida quanto ao ICMS lá no Jundiá. Todo produto bruto que vai daqui 
para Manaus, melancia, manga, banana, que não seja industrializado, é 
isento. É o 0800, como dizia o nobre Deputado Ionilson Sampaio. Então, 
alguma coisa está equivocada. Temos que averiguar na secretaria da 
fazenda porque estão fazendo alguma confusão. Os industrializados sim, 
esses são pagos com direitos e deveres. Então, só para contribuir. Obrigado.
 O Senhor Deputado George Melo continua - Não me admiro 
Deputado, porque esse governo é muito atrapalhado mesmo. Está na folha 
de Boa Vista, hoje, a minha matéria e embaixo, a matéria governo. E estão 
dizendo que estão sim cobrando o ISS, porque imposto sobre transporte, 
é ISS e está cobrando indevidamente. Outra coisa, eu não acredito que a 
governadora vai cobrar de terreno. Lote é para produção. Não adiante ela 
dar os lotes e cobrar. Se ela está cobrando dos lotes, é porque o preço que 
tá cobrando as pessoas não vão poder pagar. É um absurdo pagar terreno 
de lote urbano, o cara já está lá 10, 20 anos, é usucapião e não tem mais 
como o ITERAIMA cobrar. Quer dizer, o Governo do Estado quer virar um 
banco. Se tivesse estrada, produção, ai sim, tinha que fomentar. O problema 
Deputado Gabriel, é que quando ela cobra esse imposto lá no Jundiá do 
atravessador, a nossa mercadoria perde a competitividade em Manaus. E 
perdendo a competitividade, o nosso produto vai apodrecer e ninguém vai 
comprar mais, quem vai comprar? Qual o louco que vai comprar?
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Dhiego coelho. Obrigado, 
Deputado George Melo, quero parabenizar pelo seu discurso e parabenizar 
pela sua preocupação com o nosso Estado de Roraima. E parabenizar, 
também, o Deputado Jorge Everton, que falou, enfim, os Deputados que são 
preocupados com o nosso estado. Eu venho alertando em todas as sessões 
que estou participando e você, como nosso líder da oposição nesta Casa, 
está dando exemplo da sua preocupação e do nosso bloco também, com 
esse empréstimo. Quero mais uma vez clamar aos nobres pares, que não 
deixem passar essa aberração nesta Casa, aprovando esse empréstimo que 
a governadora está pedindo, não tem justificativa nenhuma, a governadora 
pedir abertura de empréstimo de mais 110 milhões de reais, pois temos 
orçamento de quase 4 bilhões de reais para o ano de 2017. Este ano o 
Governo do Estado ganhou um presente, que é a repatriação, recebemos 
mais de 150 milhões de reais, que não estava previsto no orçamento. A 
governadora pegou esses 150 milhões, gastou do jeito que ela queria, não 
justificou o que ela fez com esse dinheiro. Agora manda para esta Casa uma 
solicitação de empréstimo de 110 milhões de reais! Na mensagem tem um 
artigo que diz: “dispensa nota de empenho para os gastos realizados com 
esse empréstimo”; O que está dizendo ali é que a governadora quer fazer 
um empréstimo e se os Deputados autorizarem vai poder gastar esses 110 
milhões de reais sem nenhuma nota de emprenho, do jeito que ela quiser. 
Então ela vai contratar e pagar do jeito que ela quiser. Fica aqui esse clamor 
para que todos nós possamos manter o posicionamento firme e forte contra 
essa mensagem que chegou aqui nesta Casa. Obrigado
 O Senhor Deputado George Melo continua.- Deputado Diego 
a discussão hoje não é sobre o empréstimo, nós estamos discutindo outra 
coisa. Mas respeitosamente esperei sua fala e vai chegar o momento de se 
discutir o empréstimo. Nós estamos discutindo hoje, a questão da cobrança 
do imposto dos títulos, e o Deputado Joaquim, quando ele diz assim “ora 
gente não é quatro bilhões”, porque tem os poderes, então quer dizer 
que o cidadão que trabalha, vamos dizer que ele ganhe cinco mil reais, 
a discussão é se ele ganha cinco ou três mil oitocentos, porque desconta 
INSS, imposto de renda, outros descontos de família. Então, quer dizer, o 
estado recebe é quatro bilhões e ele tem que repartir com os poderes. Eles 
têm os compromissos. Ele gasta com a saúde? Não. Este governo não está 
levando a sério, porque ele não paga, não paga os empréstimos, ele recolhe 
a parte patronal e não repassa para o IPER,  recolhe a parte do servidor e 
não recolhe para o IPER, não paga dívida nenhuma! Fica com o dinheiro e 
gasta como quer. Então, dinheiro tem, acho que ele pode muito bem abrir 
mão sim, da sua parte desses produtores, e costumo dizer que ele está 
fazendo um investimento quando deixa de cobrar a parte dos servidores. E 
se chegar esse projeto aqui para isentar o pagamento, eu já digo diante mão, 
sou favorável, e voto favorável para que os produtores não paguem esse 
imposto e também a gente possa se solidarizar com a classe trabalhadora. 
Muito obrigado.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, senhoras e senhores aqui presentes em 
nossa galeria, estudantes aqui presentes.
 Gostaria de fazer um esclarecimento, antes de começar meu 

Casa fazer uma correção referente à lei do ICMS, que penaliza aqueles que 
mais precisam e beneficia o grande produtor rural. Obrigado pelo aparte 
concedido por Vossa Excelência.
 O Senhor Deputado George Melo continua – Deputado 
Joaquim, um Deputado sempre cortês, extremamente hábil, mas Deputado, 
eu sei que Vossa Excelência está se solidarizando com a Governadora, não 
precisa a disso, se ela mandar um projeto para cá amanhã para isentar isso, 
a gente isenta, inclusive a gente isentou o ICMS dos arrozeiros. Então, não 
justifica essa cobrança nesses títulos. Se a governadora quisesse, nós já 
tínhamos emendado e certamente o produtor não estaria com o seu título 
debaixo de uma mala, dentro de uma gaveta sem poder registrar porque não 
tem dinheiro para isso.
 Aparte concedido o Senhor Deputado Masamy Eda- Deputado 
George Melo, quero parabenizar Vossa Excelência, e ouvindo suas palavras 
em relação ao Deputado Xingú, vejo com muita preocupação. O Deputado 
Xingú é um Deputado atuante, preparado, e logo que se juntou ao grupo da 
governadora, ele me disse uma coisa que me chamou atenção e eu gravei 
o que ele me disse: “Deputado em 45 dias, nós vamos conseguir arrumar o 
governo”. E naquele dia eu lembrei das centenas de pessoas que morreram 
no HGR por causa daquela bactéria que deu lá e não vi esses Deputados 
desta casa brigando, que nem ele falou aqui. Então, tudo que acontece 
no estado leva-se o nome do senador Romero Jucá. Quero parabenizar o 
Deputado Joaquim Ruiz, um Deputado preparado, pelas suas colocações, 
que está usufruindo dessa cadeira. Queria dizer mais, Deputado, você como 
líder do nosso bloco, que aqui tem dois tipos de Deputados, os Deputados da 
população e os Deputados monocráticos. Quero dizer que Vossa Excelência 
que usa desta tribuna, que já foi perseguido, inclusive sua família, por conta 
desse governo. E hoje, sente na pele, quando fala que a população precisa 
ouvir, que esta casa não vai deixar de maneira alguma aprovar esses 110 
milhões de empréstimos, Deputado George Melo. Tenho certeza, Deputado 
Xingú, que nesse governo existem delegacias que estão acabando com o 
governo e as delegacias não foram acabadas. Então, eu quero ser solidário 
ao seu discurso, dizer aqui e reforço, acredito no seu trabalho na liderança 
desta casa e vamos ter uma posição aqui dentro. Quero me somar ao 
Deputado Xingú quando ele falou do Senador Romero Jucá, que ele apronte 
aqui, até porque Vossa Excelência, tem duas prefeituras, uma no Cantá e 
outra no Caroebe, eu tenho certeza que o senhor, como homem preparado, 
um Deputado dinâmico, disciplinado, vai tornar essas duas prefeituras o 
espelho da gestão, Deputado Xingú. Obrigado.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jorge Everton – Quero 
parabenizar o seu discurso Deputado George, tratando com muita serenidade 
um tema importante. Afinal de contas precisamos gerar emprego e renda e a 
geração de emprego e renda passa pela agricultura familiar e a propriedade 
é fundamental para que a gente possa investir no agronegócio. Como o 
Deputado Joaquim falou, a culpa é da Assembleia por ter aprovado a lei 
das terras da forma como foi aprovada. E é isso que me preocupa, quando 
vejo tramitando aqui na Casa um pedido de empréstimo da governadora, 
empréstimo esse milionário, que ela coloca na lei que não vai precisar 
nem de empenho para gastar esse dinheiro. Na lei que foi enviada para 
esta Casa, não há nem sequer a discrição do investimento que vai ser feito. 
Ela não afirma e nem demonstra a necessidade de investimento. E o pior 
de tudo é que essa lei pouco vai ser debatida nesta Casa. E já preocupado, 
para ela não ficar dormindo na gaveta, em corredores, fiz um requerimento, 
solicitando uma audiência pública antes da votação dessa lei, para que a 
gente convoque os Secretários de Planejamento e de Finanças para que 
eles mostrem onde vai ser gasto esses recursos. Para não acontecer o que 
foi dito aqui pelo Deputado Joaquim, e muito bem dito. A gente aprova 
de qualquer forma e depois as consequências são para a nossa sociedade. 
Para finalizar, corroborando com o que o Deputado Masamy falou, acho 
muito interessante, nós temos 8 Deputados Federais e três Senadores, mas a 
governadora não tem humildade para sentar com a bancada federal e traçar 
as estratégias de ações do governo, porque é mais fácil culpar os outros. 
Foi assim que eles ganharam o governo, culpando o governo passado de 
tudo. O governo deles está acabando, será que vão continuar culpando o 
governo passado de ter contratado os parentes dela? De ter trazido o João 
Pisolatti para o Estado; ter desviado 20 milhões do sistema prisional. Será 
que eles vão culpar os governos passados, ainda? A gente tem que analisar 
com muito cuidado esse pedido de empréstimo, pois, o próximo ano é a 
eleição e a gente sabe, que se não for tratado com responsabilidade, é mais 
um endividamento para o Estado. Parabéns pelo seu pronunciamento.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Gabriel Picanço – 
Obrigado Deputado, Presidente, e demais Deputados. Só para colaborar 
com Vossa Excelência no seu pronunciamento com relação à distribuição 
dos títulos no município de Rorainópolis. Foram distribuídos 80 títulos 
urbanos, desses 80, só 12 pessoas vão pagar, porque ultrapassaram o limite 
que é contemplado por lei, aprovado nesta casa. ¨68 estão isentos, até 400 
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a coisa mais transparente possível, para que amanhã a gente não passe o 
que nós já passamos? O Deputado George Melo acabou de colocar aqui, 
se é para aprovar, vamos aprovar com transparência, Deputado Brito, não 
custa nada, vamos discutir, vamos mostrar o que é melhor para o estado, se 
é que é melhor para o estado. Imaginem, deputado, eu assinando com Vossa 
Excelência a Audiência Pública, quantos assinaram deputado? 06(seis), eu 
fui um dos seis e sendo acusado por uma funcionária desta Casa, que eu 
estava cometendo um ato ilícito, deputado. Eu quero dizer não apenas para 
minha família, mas também para toda essa futura geração, que o maior 
legado que eu estou deixando para a história de vocês é esse curso de 
medicina. É um Projeto meu, que foi aprovado, os 40% das vagas para os 
estudantes dos municípios do interior de Roraima, que Vossas Excelências 
me ajudaram a aprovar que vai beneficiar as famílias dos estudantes de 
todos os municípios de Roraima, Deputada Lenir. Os outros 40%, de todos 
os cursos da Universidade Estadual de Roraima vão servir somente para os 
estudantes de Boa Vista. Esse é o maior legado que eu deixo para as outras 
gerações. E nessas outras gerações eu estou incluindo os meus netos que, 
com certeza, os meus filhos e minhas filhas vão saber lembrar que esse foi 
o ato mais nobre que eu fiz durante a minha história de vida.
 O Senhor Presidente Jalser Renier- Deputado Joaquim, 
eu quero me solidarizar com o discurso de Vossa Excelência, dizer que 
Vossa Excelência sempre foi deputado aguerrido, sempre foi um deputado 
preocupado com as causas sociais, e tem o respeito dessa instituição, tem o 
respeito dos seus colegas, tem a admiração dos seus pares. E eu não tenho 
nenhuma dúvida que o respeito que Vossa Excelência carrega no peito é a 
mesma admiração que nós temos em nossos corações, na direção do seu 
trabalho, na direção da sua humildade, na direção do respeito que o senhor 
tem pelas pessoas de fazer o bem sem olhar a quem, pelos anos que o senhor 
está na vida pública, pela representatividade que o senhor tem nesse estado, 
pelo alcance político e solidário que o senhor tem para com as pessoas que 
precisam, pela excelente gestão que o senhor fez a frente do Município 
de Iracema. As melhores obras daquele município são hoje e existem hoje 
em função do seu talento, da sua perseverança. O senhor foi o Secretário-
geral da Assembleia Legislativa escolhido por mim, porque entendo que o 
senhor está preparado para ocupar qualquer cargo público neste estado. É 
um deputado eleito pela vontade soberana popular e merece, portanto, o 
respeito da sociedade e o respeito de todas as pessoas que lhe atacam e que, 
às vezes, enxergam o cisco que tem no seu olho, mas não percebem a trave 
que tem no deles. A resposta geralmente é pagar o mal com o bem.
 Agora, nós vamos entrar numa Sessão Especial. Quero saudar 
aqui, neste momento, todas as pessoas que estão no Plenário desta Casa. 
Quero dizer aqui a todos os senhores que a partir de agora a nossa Sessão 
será transformada em Comissão Geral para homenagear com a Comenda 
Orgulho de Roraima as personalidades que indica.
 O evento de hoje é importante porque vai homenagear pessoas 
do mais absoluto calibre, e pessoas que tem o reconhecimento desta Casa, 
que estão conectadas com o entusiasmo do trabalho, o amor ao serviço 
público, a persistência da vida humana, a alegria de se fazer da própria 
vida um instrumento de prazer e do seu trabalho um instrumento de lazer. 
Essas pessoas são as pessoas que formam opinião, que recebem o respeito 
da sociedade, que recebem o respeito das instituições. São pessoas que, 
sem dúvida alguma, num trato diferenciado, tem um passado decente, uma 
vida pautada no mais alto equilíbrio. São pessoas oriundas do bem, e que 
fazem o bem para sua própria vida e para a vida das outras pessoas. Neste 
momento, eu quero me reportar à menção especial.
 Neste momento, quero me reportar à Comissão Geral que tem 
por objetivo agraciar com os Títulos de Cidadão Benemérito do Estado 
de Roraima e Orgulho de Roraima, personalidades que se destacaram em 
nossa sociedade, cujos nomes foram reconhecidos e aprovados, conforme 
Decretos Legislativos nº 003/10, 015/17 e 035/17.
 Convido para compor a mesa dos trabalhos o Senhor Deputado 
José Galeto.
 Convido para compor a mesa dos trabalhos o Deputado e amigo 
companheiro desta Casa, Deputado Joaquim Ruiz, autor da indicação.
 Convido para compor a mesa dos trabalhos o Senhor deputado 
Zé Galeto, e o Superintendente Geral da Assembleia Legislativa do Estado 
de Roraima, doutor Antônio Leocádio Vasconcelos Filho.
 Convido, também, o professor Magalhães, Diretor da Escola 
Mario David Andreazza para compor a Mesa dos trabalhos.
 Convido a senhora Graziela Zieber, Diretora do Departamento 
do Ensino Básico, representando a Secretaria de Educação.
 Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Roraima, declaro 
aberta a presente Comissão Geral, convocada nos termos regimentais, 
através do Requerimento nº 100/17.
 Convidamos os presentes em posição de respeito para cantarmos 
o Hino Nacional brasileiro, e concomitante o Hino do Estado de Roraima.

pronunciamento, Deputado Jorge Everton. A agricultura familiar é regida 
por uma Lei Federal, no Brasil inteiro. Ela é isenta de qualquer tributo. 
O que Deputado George está colocando é sobre transporte interestadual 
da cobrança do ICMS da parte do ISS sobre serviços. E se o Governo 
do Estado não recolher lá no Jundiá, do cidadão que tem uma empresa 
de transporte vai ser cobrado na entrada do Estado do Amazonas, não é 
sobre agricultura familiar. O ex-secretário da fazenda está aqui, o Senhor 
Leocádio Vasconcelos, e pode mostrar inclusive isso aí, imposto sobre 
serviço.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado George Melo - 
Deputado, o que estou questionando é que é muito mais prejudicial para 
o estado as pessoas deixarem apodrecer seus produtos na roça. A gente 
perde mercado. Se essa cobrança existir os produtos de outros estados vão 
ser mais competitivos do que o nosso. E o que quero dizer é que o estado 
pode abrir mão desse valor, que seja 17%, 10%, mas esse valor representa 
a perda dos produtos, a competitividade do nosso produto. Nos Estados 
Unidos, ele subsidia produtos para competir no mercado internacional, quer 
dizer que o nosso estado não pode abrir mão para os nossos produtores? 
Agora, os arrozeiros que são ricos nós abrimos mão do ICMS.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz continua - Não, senhor! 
O transporte de produtos para Roraima, inclusive de agricultura de alta 
produção…
 Aparte concedido ao Senhor Deputado George Melo - 
Deputado, a Lei 215 isenta-o de comprar máquinas agrícolas, fertilizantes, 
veneno, casa, cimento, tudo é exemplo.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz continua - Vossa Excelência 
poderia dar uma lida na parte tributária do nosso estado e do Brasil.
 O assunto que me traz aqui é outro. O assunto que me traz 
aqui, Deputado Flamarion. Vossa Excelência me conhece há mais de 
25 anos, Deputada Lenir, que conheci ainda adolescente, tive o prazer 
de conhecer um dos mais ilustres políticos do Município de Mucajaí e 
a honra de coordenar a campanha dele. Foi o primeiro prefeito que me 
substituiu, o seu tio Luiz, que já foi para vida eterna. Quero me referir 
aos servidores e servidoras desta Casa, pois ontem fui agredido nas redes 
sociais veementemente por uma técnica legislativa deste poder. Eu tenho 
65 anos de idade, a senhorita Elisângela Gomes, a crítica dela existe, mas 
as pessoas precisam quando usar as redes sociais, pelo menos procurar 
verificar a história de cada cidadão que vive em nosso estado e de cada 
político que faz política em Roraima. Ela, como técnica desta Casa, talvez 
não saiba que o Deputado Joaquim é um dos Deputados aqui da Casa, 
sem desmerecer nenhum outro, porque cada um tem a sua afinidade. O 
engenheiro cuida mais da parte da engenharia, a minha é mais na área 
social. Eu luto aqui para que a gente implante o GEAP para beneficiar 
as famílias. Quando o governo abriu o conjunto habitacional, eu trouxe a 
equipe da CODESAIMA para que a gente pudesse beneficiar os servidores. 
Essas atitudes que tomei como Parlamentar eu não estava olhando o voto, 
porque o servidor concursado ele é livre, servidor comissionado também 
é livre. Naquele momento não fiz aquela ação que acabou beneficiando 
famílias dos nossos servidores para angariar voto. Um homem de 65 anos 
de idade não tem mais sonhos, eles têm projeto de vida, a minha parte 
dos sonhos tenho que transferir para gerações que me sucedem. Ontem o 
meu neto me ligou, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, Deputado Jalser, 
perguntando o que eu tinha cometido. Eu tenho mais de 40 anos de vida 
pública e o meu nome é limpo. Dena, servidora antiga desta Casa, sabe o 
quanto eu luto para transformar o sonho de centenas de famílias do meu 
estado, que sonhava em fazer um filho médico e não tinha condição de 
colocar numa escola fora de Roraima, centenas de famílias e filhos de 
agricultores, de pequenos produtores, como o Deputado Jorge falou aqui, 
que não tinham nem sonho e às vezes choravam, como eu vi uma família 
na estrada de Jundiá, que vai para Santa Maria com a família que tem 12 
filhos. E uma mocinha falou que o maior sonho dela jamais seria realizado, 
porque os país não tinha condições de dar oportunidade dela fazer curso de 
medicina. Eu não sou empresário, todos os cargos que passei na minha vida, 
Deputado Brito, superintendente do INCRA, Presidente da Codesaima, 
Vice-Prefeito de Boa Vista, Diretor de todas as diretorias da Codesaima, a 
única coisa que estou deixando para minha família é minha história. Como 
é duro você ser cobrado nas mídias pelo que você não cometeu! Estou 
falando o que essa moça colocou, que estou articulando, Deputado Jalser, 
aqui no poder e com o governo, de montar um esquema e se beneficiar 
dos 110 milhões. Essa moça nem percebe que as decisões que vão para 
pauta são comandadas pela Mesa, pela CCJ e pelos dois líderes da oposição 
e da situação. Foi uma brincadeira do Perônico comigo, e o Perônico é 
meu amigo independente de ideologia política, há mais de 30 anos, quando 
ainda namorava a primeira esposa dele, que trabalhava na SEPLAN. Como, 
Deputado Jorge Everton, eu ia tomar essa atitude se assinei com Vossa 
Excelência pedindo que se faça audiência pública, para que a gente faça 
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superar. Olha que eu já fui jovem e não é fácil você passar e viver o que esse 
jovem vive. E aí, de repente, eu estava lá vendo os alunos da MDA, não é 
isso? Aí eu estava vendo a banda MDA, que eu queria que a banda ficasse 
aqui na frente, viesse para cá, fiquem aqui sentados todos aqui. Deputado 
Odilon, Deputada Lenir, deputado Flamarion, ex-Governador de Roraima, 
Deputado Chico Mozart, Deputado Masamy, Deputado Joaquim, eu quero 
dizer a vocês, Deputado George, que eu me impressionei com a banda, 
mas eu me impressionei com esse cara que está ali de camisa laranja, que 
tem as cores do solidariedade. Leocádio, quando esse homem com todas 
as dificuldades que Deus deu a ele, porque eu digo Deus, porque Deus é o 
destino, e o destino está dentro da cabeça de todos nós, a qualquer momento 
nós podemos ser vítimas de sucesso, e ser vítima do fracasso, a gente só 
não pode é perder a fé, porque aquele que perde a fé, perde Deus, e quem 
perde Deus não vai para lugar nenhum. E esse cara tem Deus no coração 
de verdade, tem o dom da sabedoria, tem o dom da musicalidade, não fala 
quase nada, se comunica muito pouco, mas toca um instrumento como 
ninguém. Esse cara é um baterista profissional, e ele chama-se nada mais 
nada menos que Robert Barbosa da Silva, está ali ele. A Banda MDA toma 
o espaço aí, que eu quero te parabenizar Robert, você é autodidata, você é 
uma pessoa, não é pelo que você tem, não é pelos problemas que você tem, 
mas é pela grandeza que o teu coração e a tua sabedoria que veio de Deus 
e que Deus colocou na tua cabeça, e transformou uma pequena deficiência 
em uma grande alegria para nós. Você é um grande vencedor e quero aqui 
parabenizá-lo por vencer todas essas adversidades, por quebrar recordes, 
porque você nasceu para bater recordes na sua vida pessoal e profissional, e 
para servir de exemplo para muitas pessoas que se queixam da vida porque 
não tem um trabalho, porque terminou com o noivo, porque acabou seu 
casamento, porque está sem oportunidade de comprar um fardamento 
para ir para a aula. Quando vocês pensarem em todos esses problemas, 
olhem para este garoto e lembrem-se do nome dele, Robert, o garoto que 
superou a sua própria razão de viver. Esse é o exemplo que conheci em 
uma de minhas andanças, na escola Mário David Andreazza, através do 
programa Cine Assembleia, que todos os deputados desta Casa aprovaram. 
E, quando vi esse rapaz tocando não consegui me conter, me emocionei, me 
surpreendi e disse que ele era um orgulho para Roraima.
 O Senhor Deputado George Melo pede Questão de Ordem 
– Presidente Jalser, tem uma pessoa que está muito emocionada, a D. 
Gizelda, a Gigi. E eu gostaria de parabenizá-la, pois, seu filho é um dos 
homenageados hoje.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Gostaria de falar de uma 
pessoa que é uma batalhadora e mãe de um músico excepcional, a Gizelda, 
e com respeito a todos os profissionais deste Poder, a Gizelda, na verdade 
está entre as cinco melhores profissionais que o Poder Legislativo já teve. 
Gizelda, me orgulho do seu trabalho, da sua ação, da sua dedicação, do seu 
talento, da sua responsabilidade e do fato de você nunca se deixar abater 
e querer sempre o bem desta Casa. E as pessoas do bem sempre recebem 
o bem de volta. O Benício Elber Pinheiro de Barros, filho da Gizelda, que 
já está há muitos anos conosco e do Antônio Zito de Barros, é um músico 
maravilhoso. Esse garoto é de um talento maravilhoso e representou o 
Estado de Roraima em lugares e momentos extremamente importantes. E 
hoje ele é da Filarmônica e da Orquestra da Câmara do Teatro Amazonas, 
mostrando que com dedicação se supera qualquer obstáculo. Ele faz parte 
desse trabalho e eu agradeço imensamente por recebê-lo nesta Casa para 
homenageá-lo com a Comenda Orgulho de Roraima pelo seu trabalho, mas, 
sobretudo pelo seu empenho em se dedicar a música, fazendo com que ela 
entre no seu coração. Pois para mim a música nada mais representa do 
que o caminho daqueles que estão de bem com a vida. Geralmente quando 
você está feliz, você escuta uma música, se você está melancólico ou triste 
você também escuta uma música, porque a música, seja ela evangélica, seja 
cristã ou de onde for, ela sempre te representa algo, ela sempre tem a ver 
com você, ela, às vezes, chama teu nome, às vezes grita tua voz, às vezes 
fala do teu comportamento, da pessoa que você é ou da pessoa que você 
poderá ser, porque somos aquilo que queremos. E, esse cara é exatamente 
aquilo que ele se determinou a ser. Parabéns, meu irmão! Parabéns mesmo!
 E agora quero falar e homenagear também com a Comenda 
Orgulho de Roraima alguns amigos. Leocádio, em um momento da minha 
vida vivi uma palavra chamada clausura que não desejo a nenhum homem, 
a nenhum pai, a nenhum filho, a nenhuma pessoa que seja do bem. Fui 
acometido de muitas injustiças desde 2003, Deputado Flamarion era 
Governador e acompanhou meu sofrimento, perdi meu mandato, fui cassado 
e cheguei a ser preso. E, muitas pessoas não acreditam, essa juventude que 
está aí não conhece isso. E fui com minha mãe, e sou filho único, só tem eu 
e ela na vida e na época não tinha filhos. E eu aprendi que você não deve 
nunca desistir dos teus sonhos e você não deve nunca abandonar tua vida e 
nem tampouco o teu ideal. No ano passado, eu estava nesta Casa, mas não 
estava naquela cadeira. Eu estava presidente, mas não estava dirigindo a 

 Bom dia a todos os presentes. Eu começo a minha fala 
agradecendo a todos os homenageados, que receberão uma importante 
comenda do Poder Legislativo, que é a Comenda Orgulho de Roraima. 
Uma comenda que se dá a grandes homens e a grandes mulheres que se 
destacaram ao longo dos anos, pelo trabalho, pela sua atividade, pelo seu 
entusiasmo, mas, sobretudo, pela sua importância, representada não só para 
o estado, mas para sua própria bandeira. Hoje, eu tenho aqui uma pessoa 
que gostaria de fazer uma saudação especial e que será homenageada 
neste momento. Agora, me reporto ao meu amigo Antônio Leocádio, 
Superintendente Geral desta Casa, Doutor Leocádio, um homem que já 
passou por diversas pastas neste estado, um homem que tem um preparo 
psicológico de transformar e de mudar instituições porque ele passou. Posso 
destacar que ao longo desses anos, quando o Doutor Leocádio na época do 
então governador, José de Anchieta, recebeu o DETRAN completamente 
abandonado, como se fosse uma casa de faroeste, e ele transformou aquela 
instituição. Na época em que o Flamarion Portela era governador, o doutor 
Leocádio transformou o DETRAN, e fez do DETRAN uma instituição 
que estava dando prejuízo e transformou aquela autarquia em lucro para 
o Estado de Roraima, demostrando sua capacidade, sua altivez, sua 
responsabilidade com o erário, mas acima de tudo, respeito às pessoas e 
as instituições; depois assumiu a Secretaria da Fazenda, por diversas vezes 
foi secretário da saúde. Acredito eu que na Secretaria de Saúde tenha sido o 
seu principal desafio, pois não é fácil se administrar uma saúde com tantas 
deficiências, com tantos problemas crônicos. Eu me lembro de um dos 
momentos difíceis por que passava a saúde, um paciente estava para vir 
a óbito e a Secretária de Saúde não tinha condições nenhuma de fazer um 
atendimento imediato para salvar aquela vida. Eu me lembro que o doutor 
Leocádio, com o seu próprio punho, enfrentou o desafio e salvou a vida 
daquele que poderia ter sido levado embora, e foi com a sua própria vontade 
de querer resolver o problema passando por cima da burocracia, por cima 
dos problemas existentes e provando que o trabalho está sempre acima do 
homem, que a responsabilidade está sempre acima do cidadão e que ele tem 
a responsabilidade e o zelo de fazer o bem para a sociedade, para o povo 
e para as pessoas. Hoje, cearense, ele é o patrão do CTG Nova Querência, 
porque o CTG é um Centro de Tradições Gaúchas, quem assume ali é um 
gaúcho. E o Leocádio é cearense, nunca foi nem no Rio Grande do Sul, e 
ele é o Patrão do CTG pela segunda vez, eleito soberanamente pela vontade 
dos gaúchos. E nós temos o orgulho e a satisfação de tê-lo como nosso 
Superintendente Geral, que em um momento difícil porque passou esta 
Casa, em um momento difícil porque passou a nossa gestão, eu convidei 
o doutor Leocádio para ser Superintendente da Assembleia. Ele aceitou 
em meio a um mar de turbulências, é como se nós tivéssemos navegando 
em um nevoeiro denso, foi naquele momento, Deputada Lenir, que nós 
passamos, mas ele enfrentou o desafio, enfrentou os problemas e não olhou 
para trás, não olhou para retrovisor, não olhou para nenhum lugar, a não ser 
na direção do correto, na direção da frente. E nós saímos da pior fase que 
o Legislativo viveu e vivemos hoje na melhor fase que o Poder Legislativo 
viveu em toda a sua história durante os 25 anos, que este parlamento 
sobrevive. Isso significa experiência de um homem que está preparado para 
ocupar os cargos e sucesso da sua vida. Doutor Leocádio tem um sonho 
que a mim confabulou secretamente, e eu não falei nada a ele, não disse 
nada a ele, nunca conversei sobre isso apenas ouvi, mas eu quero lhe dizer 
que, talvez, o seu sonho seja a minha realidade num futuro bem próximo, 
eu não tenho dúvida, porque o homem ele precisa de desafios. Mas não é 
para a sua satisfação, doutor Leocádio, é para seu crescimento, e o senhor, 
sem dúvida alguma, chegará a esse desafio, porque os meus amigos aqueles 
que me são leais, aqueles que me são fiéis, aqueles que me estendem a 
mão em momentos que preciso, que necessito e em nenhum momento me 
abandonam, eu sempre estendo a mão. E eu Deputado George Melo, quero 
dizer que neste momento é um orgulho para mim, entregar a comenda ao 
doutor Leocádio.
 Falando em desafios, em superação, estava eu na semana 
passada ou semana retrasada, me perdoem porque meu tempo na cabeça, 
não é tempo necessariamente que eu coloco diretamente na minha vida, 
mas eu sei que eu estava na Escola Mario David Andreazza, e fui muito 
bem recebido pelo professor Magalhães, e toda a equipe de professores e  
alunos que estão aqui. E eu vou contar  uma coisa para vocês, eu conheci 
uma figura, uma pessoa, Deputado Joaquim, que para mim foi a maior 
surpresa que eu tive ao longo desses vinte e quatro anos que eu tenho aqui 
neste Parlamento. Eu acho que só de parlamento a minha idade deve ser 
maior do que a dele. E ele para mim é um exemplo de superação, é um 
exemplo de um jovem que se determinou e fixou a sua mente naquilo 
que ele mais acredita, naquilo que se predispôs a fazer, mesmo diante das 
dificuldades que o destino colocou no seu caminho. É um jovem que eu 
conheci recentemente durante a ação da Assembleia e vi esse homem, esse 
garoto, esse jovem, superar todas as adversidades que um jovem pode 
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Joaquim. Vou fraquear a palavra a todos os deputados, lembrando que 
temos aqui o brilho maior da festa que é a Comenda a todos os nossos 
homenageados.
 O Senhor Deputado Flamarion Portela – Senhor Presidente, 
senhoras e senhores Deputados. Em nome do Senhor Antônio Souza, 
professor da Escola Mário David Andreazza, cumprimento todos os alunos. 
Essas homenagens prestadas por esta Casa sempre são um momento 
especial, significa que o reconhecimento que a Assembleia faz vem, na 
realidade, do fruto, do produto, daquilo que as pessoas desenvolvem ao 
longo das suas vidas. E o Poder Legislativo, enquanto representante da 
sociedade, faz essas homenagens que nos deixam muito alegres. Eu pediria 
permissão a todos os agraciados para me referir ao Antônio Leocádio e 
o Benício Helder. Conheço o Leocádio há bastante tempo. Ele sempre 
foi essa pessoa firme, segura, comprometida com aquilo que é correto 
e por onde passou deixou o rastro da honrabilidade. Quando eu falo em 
honrabilidade, e os mais jovens aí podem pesquisar, falo sobre o discurso 
guardado comigo, quando Ulisses Guimarães, em 05 de outubro de 1988 
ergueu para a sociedade brasileira a Constituição cidadã, dizia ele entre 
tantas expressões lá mencionadas: “Esta Constituição Cidadã tem como 
mandamento maior o seguinte tema: não roubar, não deixar roubar e 
colocar na cadeia quem rouba”. O Leocádio é um homem que sempre zelou 
e respeitou criteriosamente os recursos públicos. Portanto, Leocádio, fica 
aqui o nosso reconhecimento pelo que és e pelo seu trabalho desenvolvido 
ao longo dos anos neste Estado. Você ocupou diversas pastas, diria até que 
determinadas pastas como disse o deputado Jalser Renier, na realidade 
foram mais uns desafios na sua trajetória profissional, como foi a saúde, que 
é uma área muito específica, onde você convive com muitos interesses e 
com categorias bem esclarecidas, pois sabemos que não é fácil administrá-
las.
 Quero, para finalizar, Presidente, homenagear o Benício, filho 
da Gizelda e do Antônio Zito. Conheci esse menino lá na Escola de Música, 
se não me falha a memória, em 2002. Naquela época, despontando para 
a música e hoje, para chegar onde chegou, fazendo parte da Orquestra 
Amazônica, a Filarmônica do Teatro Amazonas. Com certeza esse 
menino sacrificou os seus dias que para muitos seriam de lazer, mas ele 
foi se dedicar com muito zelo, para alcançar o que ele alcançou. Então, 
em reconhecimento à sua mãe que é, como disse o Presidente Jalser 
Renier, uma servidora exemplar, uma servidora dedicada, uma servidora 
comprometida, uma servidora que incorpora a missão de fazer cada vez 
mais e fazer melhor, e em nome dela homenageio todos os servidores. E em 
nome dessas duas personalidades, homenagear todos os agraciados.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Deputado 
Flamarion Portela.
 O Título Cidadão Benemérito do Estado de Roraima, é 
concedido pela Lei nº 061/94 e alterada pela Lei n º 303/2001 àqueles que 
prestaram relevantes serviços para o estado de Roraima, contribuindo, 
portanto, com ações em favor de obras de relevantes valor social, tendo se 
sobressaído além da defesa de seus deveres e buscando também melhorias 
para a sociedade roraimense.
 O nome do Senhor Antônio Leocádio Vasconcelos Filho teve 
a indicação do Deputado Jalser e do deputado Joaquim Ruiz, através do 
Decreto Legislativo nº 015/17, aprovado nesta Casa por unanimidade, 
em 27/06/17. Antônio Leocádio Vasconcelos Filho é cearense, de Sobral. 
Chegou a Boa Vista em 1991 a convite do Governador Ottomar de Souza 
Pinto, uma lenda na história viva de Roraima, para assumir a Secretaria do 
Estado da Fazenda. Bacharel em Ciências Contábeis, em Direito, exerceu 
inúmeros cargos. Dentre eles destacamos o Secretário de Estado da Fazenda 
por três vezes; Secretário Municipal de Finanças de Boas Vista por duas 
vezes; Secretário de Estado da Justiça e Cidadania; Secretário de Estado 
da Infraestrutura; Secretário de Estado da Saúde; Secretário de Estado da 
Educação e Desporto. Destacamos, também, sua eleição para patrono e 
patronato do Centro de Tradições Gaúchas, o GTG Nova Querência, por 
duas vezes. Casado com Dona Maria Rosecleide, doutor Leocádio tem cinco 
filhas, nenhum homem. Atualmente, é o Superintendente da Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima por suas realizações e méritos, tornando-
se, também, merecedor do especial reconhecimento desta Casa Legislativa.
 Convido para receber o Título de Cidadão Benemérito do 
Estado de Roraima o Senhor Antônio Leocádio de Vasconcelos Filho.
 Quero convidar o Deputado Coronel Chagas para ocupar os 
trabalhos da Mesa.
 Convido o Deputado Joaquim Ruiz, autor da Indicação para, 
juntamente comigo, fazer a entrega do Título de Cidadão Benemérito ao 
meu amigo Antônio Leocádio.
 A palavra é sua, Leocádio.
 O Senhor Antônio Leocádio Vasconcelos Filho – Senhor 
Presidente, senhores Deputados, Deputada Lenir, plateia que se faz 

Casa. Muito amigos e todos os Senhores Deputados me estenderam a mão. 
E fui injustiçado como muitos homens e mulheres são neste País, por erros 
judiciais. E, novamente me vi na clausura e no pior momento da minha 
vida. Mas, todos os dias, às seis horas da manhã e às oito horas da noite, 
um grupo que me apoia e que me apoiou e que me deu assistência, esteve 
sempre ao meu lado, em nenhum momento a minha equipe de segurança me 
deixou na mão, nenhum momento. O Coronel Felipe, Coronel Grangeiro 
foram os dois coronéis juntamente com toda a equipe de amigos que eu 
tenho, que estavam lá todos os dias, para me levar às oito da noite para uma 
prisão e me retirar de lá às seis horas da manhã do dia seguinte. E eu passei 
o natal sozinho. Sozinho não que eu passei com Deus. Vi o ano novo passar, 
mas a liberdade estava no meu coração, no meu peito e na minha esperança. 
Até provar na mais alta corte suprema do meu País minha inocência. E o 
Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu que tudo o que 
eu vivi não valeu de nada, que tudo o que eu passei foi em vão e eles me 
transformaram em um homem inocente. Fui inocentado pelo povo porque 
me deu a maior votação do estado e fui inocentado pela mais alta corte do 
meu País, por cinco votos a zero, sem nenhum voto contrário. E estou aqui 
impávido, de pé, como uma grande árvore que não morre, onde os galhos 
caem, mas ela continua em pé.
 E quero reconhecer aqui de público e dar a Comenda Orgulho 
de Roraima a Natanael Felipe de Oliveira Junior, Coronel Felipe; a 
Moisés Granjeiro de Carvalho, Coronel Granjeiro; aos Sargentos Odemir 
Andrade da Fonseca Junior, Harrison Gomes Cortez, Reinaldo de Castro 
Maia, Gregory Thomaz Brashe Junior, ao Cabo Hélio de Pinho Pinheiro, o 
Cabo Pinheiro; ao servidor Williams Pereira Dias, o Cati que todos os dias 
provam a lealdade, a fidelidade comigo e com meu dia a dia, por esta razão 
fiz questão de fazer essa surpresa para vocês.
 Encerro minhas palavras agradecendo a esta escola maravilhosa 
norteada por professores sensacionais como a professora Nayara Miranda, 
a Maria Cristina professora auxiliar do Robert, o professor Davi Barbosa, 
a professora Leonor, a Ana Cláudia, o professor Ivanildo, a professora 
Creucilene, Cássia, quero cumprimentar o Darlan Filho, presidente do 
Grêmio Estudantil, Jovem Senador, Parlamentar juvenil. Quero saudar 
o professor Antônio Souza Magalhães, gestor da escola que fez de tudo, 
juntamente com toda sua equipe pedagógica para que pudéssemos fazer 
desse sonho uma realidade. Quando fui à escola, os professores pediram 
para falar comigo e quando nos reunimos imaginei que iriam pedir algo 
referente à sua categoria, mas não, eles queriam dar um apoio e um 
incentivo aos alunos da banda MDA, jovens que estão tocando e tocam 
muito bem e que precisavam de uma bateria, pois a bateria que eles usavam 
era emprestada. E na hora liguei para um amigo meu que me deu a bateria e 
quando os alunos chegaram à escola a bateria estava lá esperando por eles. 
E hoje a MDA tem uma banda completa com o Robert na bateria e todos os 
demais instrumentos e instrumentalistas. Agradeço o espaço e parabenizo 
a esses homens e mulheres que estão recebendo a Comenda Orgulho de 
Roraima.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Senhor Presidente, quem 
sou eu para falar depois de tudo o que Vossa Excelência falou aqui, depois 
de tantas palavras belas, só tenho uma coisa muito pequena a dizer a todos 
os presentes. Mas, quero falar não em nome do parlamento, mas, em nome 
de todos os servidores, pois tem servidores nossos aqui que estão recebendo 
a Comenda Orgulho de Roraima e com certeza esse prêmio é dividido 
entre todos nós. Um dia na minha vida fomos colegas de trabalho então, 
quero falar em nome de todos vocês que não vão ter essa oportunidade 
aqui neste momento. O melhor dia da nossa vida não é o dia em que o sol 
está brilhando e nem o dia que o céu esteja limpo, não, não é o melhor dia. 
O melhor dia da sua vida é quando estamos em paz consigo mesmo. O 
melhor dia da sua vida é quando você faz uma reflexão a Deus e diz que 
dia maravilhoso, dia em que convivi com meus amigos, o dia em que tive 
oportunidade de ter pessoas especiais ao meu lado. E aqui temos pessoas 
especiais, tive oportunidade de ver colegas de trabalho sendo reconhecidos, 
tive oportunidade de ver a Rose como coração na mão. E quem é Rose? 
Também é nossa colega de trabalho. Imaginem como está o coração 
da Rose e dos filhos do Leocádio quando ele está recebendo a maior 
homenagem da tua vida, um reconhecimento de vida, pois tu, assim como 
eu, fomos forasteiros e escolhemos esta terra abençoada para construirmos 
uma família e aqui vivermos nossa vida. Então, o Jalser foi muito feliz 
quando fez todas essas colocações neste dia especial e eu tenho a honra 
de participar deste dia especial escolhido por Deus, de estar entre vocês. 
Parabéns aos homenageados! Lembrando que está todo mundo surpreso, 
mas a Rose é nossa colega e é esposa do Leocádio, aguenta ele há mais 
de trinta anos, por isso citei o nome dela. Aproveitando, cito também a 
presença das esposas de nossos amigos homenageados que estão ali ao lado 
dela. Parabéns a todos!
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Parabéns, Deputado 
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de ter servido a todos os governos, desde que Roraima se instalou como 
estado, com exceção do atual. Eu tive o privilégio de ser secretário nos 
Governos: Ottomar, Neudo, Flamarion, Teresa, Anchieta, Chico Rodrigues, 
enfim, todos. E tenho um orgulho muito grande de dizer publicamente o 
quanto eu vesti e suei a camisa deste estado na busca de promoções, de 
problemas que eu entendia relevantes para o desenvolvimento deste estado. 
Nessa busca, no âmbito do Confaz, como Secretário da Fazenda, que eu era, 
eu vou citar apenas duas para ser sucinto. Mas foram bastante relevantes e eu 
tenho orgulho de atribuir a mim a responsabilidade por isso. Eu me reporto 
à questão tributária dos utilitários, Deputado Jalser. Naquela época, todos 
nós sabemos que as nossas concessionárias de veículos aqui, Deputado 
Flamarion, eram concessionárias de automóveis. Aqui, uma concessionária 
de caminhão, não tinha como comprar aqui e ia todo mundo comprar em 
Manaus, pagava ICMS e IPVA 10 anos em Manaus. Nós conseguimos e 
trouxemos para cá para os benefícios da área de livre comércio. Hoje, não 
tem porque sair daqui para comprar nada em Manaus porque as empresas 
daqui têm os mesmos benefícios que as empresas da Zona Franca de 
Manaus. E eu tenho orgulho de ser responsável por isso. Lamentavelmente, 
nós não conseguimos vencer e superar alguns obstáculos que eu considero 
relevante para o fortalecimento da nossa economia. Eu me reporto, por 
exemplo, à questão energética do estado, e me dá uma raiva quando eu me 
lembro que nós perdemos até o direito de ir e vir com aquela malfadada 
cancela lá do Jundiá
 Mas, para concluir, eu quero dizer a Vossas Excelências que, 
não obstante a tudo isso, quando a gente ocupa todos os cargos, a gente 
herda, a gente adquire uma herança que nem sempre se pretende. E comigo 
não tem sido diferente. Eu saio dos cargos e respondo a dezenas e centenas 
de processos movidos pelos órgãos de controles externos. Mas eu tenho 
dito publicamente, Deputado Masamy Eda, tenho dito publicamente e vou 
reiterar aqui nesta tribuna que jamais alguém consiga provar que Leocádio 
se locupletou de um centavo de dinheiro público. Jamais!  Posso responder 
a todos os processos que existem, mas jamais, por uma razão, em respeito 
ao legado do meu pai, trabalhador,  bruto, da roça do sertão cearense, 
quando ele defendia a tese da honestidade, quando ele me dizia: Meu filho, 
nunca sinta vergonha e nem se arrependa de ser honesto. E nesta vida toda, 
lidando com a coisa pública, Deputados, eu aprendi com a própria palavra 
pública, que fala mais alto do que qualquer outra coisa. Então, lidando com 
a coisa pública eu nunca poderia, nem posso tratá-la como se minha fosse. 
O patrimônio é público e cabe a mim tratá-lo com dignidade, com respeito, 
com lisura. Tem sido essa a minha postura a vida inteira. Não é agora. Eu vi 
o Deputado Joaquim falando de 65 anos, eu estou beirando 64, Deputado. 
Não é agora, que eu vou mudar minha conduta, minha maneira de ser.
 Então, concluindo, o Deputado Jalser falou no CTG, Roraima foi 
tão bom para mim, Deputado Jalser, que me fez virar gaúcho, convivi com a 
gauchada toda ali. E agora, estou em outra missão, também, ajudando, como 
diz o meu amigo Masamy Eda lá para sua associação ajudando a mim. Eu 
ia cometendo um lapso de memória, quando eu me reportei aos inúmeros 
empresários e amigos, nesta Casa aqui e também consegui uma excelente 
amizade com os 24 participantes daqui, dos quais já perdemos três: nossa 
querida Irmã Noêmia, meu querido Fáccio, lá do CTG; o nosso João Alves 
de Oliveira. Portanto, Senhores Deputados, Deputada Lenir, eu agradeço 
imensamente, de coração, por essa homenagem que me prestaram. Muito 
obrigado!
 O Senhor Presidente Jalser Renier – O nosso homenageado 
Benício Helder Pinheiro de Barros é roraimense. Iniciou seus estudos 
na Escola de Música de Roraima. Ingressou na Universidade Estadual 
do Amazonas, onde obteve o grau de Bacharel em Violino. Participou 
de festivais nacionais e internacionais. Foi aprovado para a orquestra 
Amazonas Filarmônica e para a orquestra da câmara do Amazonas. 
Conquistou o primeiro lugar no renomado concurso de violino Estela 
Mota. Atualmente, é diretor musical da orquestra Itinerante do Amazonas 
e professor das oficinas de violino do Casarão das Ideias. Benício Helder 
nos brindará com o seu talento, juntamente com o seu irmão Antônio 
Galvão de Barros no teclado, apresentando as músicas Fascinação Ave-
Maria e Brasileirinho. Por suas realizações e méritos torna-se merecedor 
do especial reconhecimento desta Casa Legislativa, que será, logo após a 
música, o nosso homenageado.
 Destaco a Deputada Lenir para juntamente com a mãe de 
Benício fazer a entrega do título.
 O Senhor Homenageado Benício Helder Pinheiro de Barros 
– Eu gostaria de falar só uma coisinha, esta música agora: Fascinação, na 
realidade, a Ave-Maria e Fascinação eu dedico à minha mãe, ao meu pai, 
que são pessoas que me apoiaram quando jovem, lá atrás, com 16 anos, me 
fizeram realizar um sonho. O sonho de viver profissionalmente da música, 
que até então, não era possível no nosso estado ter profissionais nessa área. 
Então eles se empenharam para conseguir me proporcionar isso.

presente, servidores da Casa, imprensa, minha esposa Rosicleide. Queria 
pedir permissão para, trinta segundo antes, me solidarizar com o Deputado 
Joaquim Ruiz pelo que ele colocou há pouco em seu pronunciamento. 
Deputado, eu sei o quanto dói a gente passar por momentos desses que 
Vossa Excelência acabou de passar, pois passei por situações semelhantes 
e sei o quanto dói quando a gente sabe, quando a gente tem consciência da 
postura da gente, por isso manifesto a minha solidariedade.
 Mas, Senhor Presidente, este dia de hoje será, sem dúvida 
nenhuma, um dos dias que ficarão eternizados na minha memória depois 
que vim para Roraima. Outro dia semelhante a este já me aconteceu, o 
qual não posso esquecer, dia 02 de outubro de 2003, quando a Câmara 
Municipal de Boa Vista realizava uma audiência no auditório Hilda Sobral 
Guedes, do DETRAN, me outorgando o Título de Cidadão Boavistense. 
Foi um dia que não sairá da minha memória, um título que teve a indicação 
da minha amiga Lourdinha Pinheiro, pessoa que amo muito. Mas, outros 
dias também foram bastantes significativos, senhor Presidente. Lembro, 
em abril de 1991, trabalhando, normalmente, na Secretaria da Fazenda do 
Ceará, recebi uma ligação telefônica de um cidadão se dizendo Governador 
do Estado de Roraima querendo falar comigo. Imaginei que fosse um trote 
ou uma ligação errada, porque eu sequer sabia onde ficava Roraima. Mas 
não era brincadeira e nem trote, era sério, era o Brigadeiro Ottomar de 
Souza Pinto me convidando por telefone, Deputada Lenir, para assumir 
a Secretaria da Fazenda do Estado, por informações que houvera obtido 
ao meu respeito. Passou cerca de um mês até que eu efetivamente viesse, 
porque nesse período ele teve que solicitar a minha disponibilidade ao 
Governo do Estado do Ceará. E o então Governador Ciro Gomes negou, 
deputados. Eu recebi outra ligação do Brigadeiro Ottomar bravo, xingando 
o Ciro Gomes de todo o jeito porque ele não havia me liberado, mas depois 
ele conseguiu a intercessão da então Senadora Marluce Pinto e terminei 
sendo liberado. E aí, deputado Flamarion, começaram a acontecer as coisas, 
cheguei aqui dia 20 de maio de 1991, três horas da manhã naquele único 
voo que tinha na época, o voo 300 da Varig, me hospedei no Hotel Uiramutã 
e doze horas depois, às 15h, eu tomava posse como Secretário da Fazenda 
no Salão nobre do Palácio completamente lotado e eu sem conhecer uma 
figura daquele público todo, a não ser o próprio Brigadeiro e o Aroldo 
Amoras, que ele já havia me apresentado um dia antes. Imagine o tamanho 
da responsabilidade que pairava sobre mim naquele momento, mas Roraima 
foi tão bom comigo que, a partir daí, Deputado Chagas, passei a construir 
um patrimônio que foi o que melhor aconteceu comigo. Eu rapidinho fiquei 
rico porque eu construí um patrimônio de amigos valorosos, contrariando 
até a lógica que normalmente se imagina que a relação do Secretário da 
Fazenda, a relação do Fisco com o empresariado é uma relação antagônica. 
Contrariando essa lógica, eu construí, com o passar de pouco tempo, 
amizade com pessoas das mais dignas, ilustres deste Estado, de modo 
especial com alguns empresários que eu tive o privilégio de ser amigo de 
cada um deles e conviver com cada um deles. Lamentavelmente, uma parte 
desse patrimônio já perdi, pois já nos deixaram. Eu gostaria imensamente 
de poder citar todos, mas é impossível.
 Eu queria pedir permissão a Vossas Excelências para não me 
omitir em relação a alguns nomes porque foram nomes que me deram muito 
orgulho de ter sido amigo deles. Eu não posso me esquecer do momento 
em que eu vivi com uma figura chamada Said Salomão, Deputado Jalser. O 
Nenen Rebouças, Raimundo Pinheiro, Carlinhos Freire, Minuto, Peres José 
Filomeno Reis, meu amigo, João Menen. Agora, recentemente, perdemos 
o nosso ex-governador, meu amigo Airton Dias. Enfim, essa perda da parte 
do patrimônio não me deixou pobre. Eu ainda continuei rico com esse 
patrimônio de amigos que eu construí e que mantenho até hoje, graças a 
Deus. Mais tarde, com o passar do tempo eu fui lá no Ceará e trouxe uma 
prima para cá que me deu duas filhas macuxis maravilhosas. Aumentei 
meu patrimônio, ainda, Deputado Flamarion, porque, sinceramente, 
não tem patrimônio material nenhum que equivale a um patrimônio de 
amigos verdadeiros. Não tem patrimônio material nenhum que equivale a 
uma família digna e maravilhosa que eu tenho. Mas a partir daquele 20 
de maio, Deputado Flamarion, eu começava os meus desafios. E minha 
vida nesse período, como bem colocou o Deputado Jalser, foi marcada de 
desafios. Eu estava na Secretaria de Fazenda e, de repente tive que ir para 
a Secretaria de Justiça e Cidadania. Não tem nada a ver uma coisa com a 
outra. Minha formação é a área fazendária. Depois no governo do Deputado 
Flamarion, ele me tirou da SEJUC e me colocou no DETRAN. Outro tema 
completamente diferente. Saio do DETRAN e volto para a Secretaria 
de Finanças da Prefeitura. Depois, já de volta na Secretaria da Fazenda, 
novamente, o então governador me colocou na Secretaria de Saúde. Depois, 
o mesmo Governador Anchieta me remove para o ITERAIMA. Depois, 
Chico Rodrigues me leva para a educação. Imaginem, Senhores, áreas 
completamente distintas e a gente tem que intercalar todos esses desafios.
 Mas, com isso tudo, eu tive o privilégio, Deputado George Melo, 
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 Convido o Senhor Deputado Valdenir Ferreira para atuar como 
Segundo-Secretário ad hoc, o qual solicito proceder à leitura da Ata da 
Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Valdenir Ferreira – Lida a Ata.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados 
que queira discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica: os 
Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – O Expediente 
consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: 
 Projeto de Lei nº 155, de 29/11/17, de autoria do Deputado 
Valdenir Ferreira, que “determina que todos os hospitais e clínicas que 
realizem exames de raios-x, no âmbito do Estado de Roraima, disponibilizem 
equipamentos de proteção aos pacientes e dá outras providências”.
 Indicação nº 524, de 29/11/17, de autoria do Deputado Odilon 
Filho, encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de câmeras 
do sistema da central de monitoramento remoto da Secretaria de Segurança 
Pública do Estado.
 Indicação nº 525, de 29/11/17, de autoria do Deputado 
Masamy Eda, encaminhando ao Governo do Estado, para regularização do 
fornecimento de alimentos aos pacientes, acompanhantes e funcionários do 
Hospital Materno-Infantil de Roraima Nossa Senhora de Nazaré.
 Indicação nº 526, de 29/11/17, de autoria do Deputado Masamy 
Eda, encaminhando ao Governo do Estado, para aquisição de macas 
hospitalares, bem como materiais cirúrgicos básicos para abastecer o 
Hospital Geral de Roraima.
 Memorando nº 252, de 29/11/17, de autoria da Deputada Lenir 
Rodrigues, informando sua ausência na Sessão Plenária do dia 29 de 
novembro do corrente ano.
 Memorando nº 107, de 29/11/17, de autoria do Deputado Chico 
Mozart, informando sua ausência na Sessão Plenária do dia 29 de novembro 
do corrente ano.
 Memorando nº 090, de 29/11/2017, de autoria do Deputado 
Marcelo Cabral, informando sua ausência na Sessão Plenária do dia 30 de 
novembro do corrente ano.
 DIVERSOS: 
 Ofício nº 335, de 27/11/17, da CAIXA – Gerência Executiva 
de Governo Boa Vista/RR, notificando Crédito de Recursos Financeiros 
no valor de R$ 3.719.012,81 (três milhões setecentos e dezenove mil doze 
reais e oitenta e um centavos).
 Requerimento s/nº, de 21/11/17, da Comissão “Amigos do 
Ottomar”, ao Presidente desta Casa Legislativa, requerendo que seja 
realizada no dia 11/12/17 uma Sessão Solene em homenagem aos 10 anos 
de falecimento do Brigadeiro Ottomar de Sousa Pinto.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Chico Mozart– Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para o 
Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, não há oradores inscritos para o Grande Expediente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo Oradores 
inscritos, passamos para a Ordem do Dia, neste momento vamos suspender 
a Sessão e transformá-la em Comissão Geral, para entrega de Comenda 
Orgulho de Roraima, conforme Requerimento 112/17.
 Reaberta a Sessão.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Senhoras e Senhores, 
sejam todos bem-vindos à Sessão comemorativa ao 42º aniversário da 
Polícia Militar de Roraima. Solenidade que agraciará com a Comenda 
Orgulho de Roraima personalidades reconhecidas e aprovadas por esta 
Casa Legislativa. 
 Convido para compor a Mesa o Deputado Soldado Sampaio, 
um dos autores da Proposição; o Comandante Geral da Polícia Militar, 
Coronel PM Edson Prola; o Coronel Sérgio Matos, neste ato representando 
o Comandante da 1ª Brigada de Infantaria de Selva; o Secretário Chefe 
da Casa Civil, Doutor Oleno Matos; o Secretário Chefe da Casa Militar, 
Coronel PM Magalhães José Damasceno; o Secretário de Estado da 
Justiça e Cidadania, Coronel Ronan Marinho Soares; a Superintendente 
Regional da Polícia Federal , Doutora Rosilene Gleice Duarte Santiago; o 
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Estado, Coronel Doriedson 
Ribeiro; representando todos os Comandantes Gerais da Polícia Militar o 
Coronel PM César Augusto dos Santos Rosa; o Presidente da Associação 
dos Policiais Militares do ex-Território Federal de Roraima, Tenente 

 Pela minha mãe, eu tenho um profundo respeito, não só por ser 
minha mãe, mas pela mulher de fibra que ela é. Nessa minha trajetória, 
enquanto eu estudava fora e não tinha condições de me manter. Ela 
acordava todos os dias quatro e meia da manhã para fritar salgados para 
vender e mandar o dinheiro para mim. Eu não poderia deixar de falar isso. 
Desculpem quebrar o protocolo, mas foi algo muito importante para mim. 
Muito obrigado a todos.
 O Senhor Deputado Jalser Renier – E para fazer a entrega 
da comenda Orgulho de Roraima a Benício Helder Pinheiro de Barros, a 
Deputada Lenir e a mãe do Benício, Gizelda. Nós sabemos da dificuldade 
que sua mãe teve, Benício, por acreditar na força de seu instrumento e na 
sua capacidade de fazer da música a sua profissão. Você é um orgulho para 
nossa terra, meu irmão. Parabéns, que Deus abençoe vocês.
 Você vai tocar no Natal para a gente, Benício. Vocês estão todos 
convidados para o nosso Natal. A gente vai pedir para lhe pegar lá em 
Manaus para você vir pra cá.
 Aliás, eu queria uma reunião com os servidores da Assembleia, 
amanhã, às 10 horas da manhã.
 Vamos agora para o exemplo de superação, senhoras e senhores. 
Antes, eu quero falar o nome dos componentes da banda MDA.
 Eu quero convidar para a apresentação da banda MDA, 
composta, no vocal: Helen Cristina; contrabaixo: Ítalo Rafael; bateria, 
nada mais, nada menos, do que o nosso homenageado Robert. Teclado: 
Danilo; violão: Pedro Victor; guitarra: Jhonatas; trombone: Alisson, Josué 
e Wendel. No trompete e também na bateria: Eric Lucas.
 Senhoras e Senhores, a banda MDA, do Mário Davi Andreaza.
 Eu quero uma atenção a todos os músicos, mas em especial ao 
nosso baterista para que vocês saibam porque ele é o orgulho de Roraima.
 Estamos ao vivo todos os dias pelo canal da TV Assembleia. É 
um canal que é gerado para todo o Estado de Roraima.
 E para receber a medalha Orgulho de Roraima eu vou convidar 
a mãe do Robert, Róbia Barbosa da Silva e eu. E você, Robert.  
 Convido para receber a medalha Orgulho de Roraima o Coronel 
PM: Natanael Felipe de Oliveira Júnior; Coronel PM Moisés Granjeiro de 
Carvalho.
 Convido para receber a medalha Orgulho de Roraima os 
senhores, Segundo-Sargento, PM: Odemir Andrade da Fonseca Júnior; 
Segundo-Sargento, PM: Rarisson Gomes Cortês; Terceiro-Sargento, PM: 
Reinaldo de Castro Maia; Terceiro-Sargento, PM: Gregori Tomás Júnior; 
Cabo, PM: Hélio de Pinho Pinheiro. E convido também Willames Pereira.
 Convido o Deputado Masamy Eda para tomar assento à Mesa
 Senhoras e Senhores, eu peço desculpas, mas eu precisava 
homenagear esses homens porque nos piores momentos da minha vida, 
eles estavam sempre ao meu lado, principalmente o Coronel Felipe e o 
Coronel Granjeiro, que estiveram na clausura, junto comigo, durante todo 
esse período de tempo. Eles não tiveram um dia de folga, nem férias, um 
dia de absolutamente nada, nenhum deles; ficaram sempre junto comigo. 
Então, eu precisava prestar essa homenagem a eles.
 E agora, nós vamos encerrar com a banda MDA. Encerraremos 
com duas músicas da banda MDA. Aos alunos da escola Mário Davi 
Andreaza, liderado pelo diretor da escola, meu amigo Magalhães. Parabéns 
a banda MDA. Agradeço também a toda a equipe do Cine-Assembleia, que 
faz valer a pena o projeto que temos na pessoa do seu diretor-geral Odemir. 
Parabéns!
 Não havendo mais nada a tratar, às doze horas e quarenta e três 
minutos, encerro a Sessão, convocando outra para o dia 9, à hora regimental. 
Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: Aurelina 
Medeiros, Brito Bezerra, Chico Mozart, Coronel Chagas, Dhiego 
Coelho, Evangelista Siqueira, Flamarion Portela, Gabriel Picanço, 
George Melo, Izaías Maia, Jalser Renier, Jânio Xingu, Joaquim Ruiz, 
Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy Eda, Naldo 
da Loteria, Odilon Filho, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

ATA DA 2654ª SESSÃO, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017.
54º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS.

(Em exercício)
 Às nove horas do dia trinta de novembro de dois mil e dezessete, 
no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima sexcentésima 
quinquagésima quarta Sessão Ordinária do quinquagésimo quarto período 
Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro 
aberta a presente Sessão.
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Tostes, 1º TEN PM Claudenira Guerra.
  Convido para fazer a entrega o Deputado Valdenir, Deputado 
Jorge Everton, Deputado Sampaio e Deputada Aurelina.
 Convido para receber o Título Orgulho de Roraima, os Senhores, 
2º TEN PM Bruno Steeves dos Santos Miranda, 2º TEN PM Edimar Pereira 
da Silva, 2º TEN PM Maria Lucy Sena Silva, 2º TEN PM Telmárcio de 
Souza Santos, 2º TEN PM Manoel Roque, 2º TEN PM Antônio Lemes 
Brito da Luz e os Senhores Sub-Tenentes PM Atagnan Sales Mery, ST PM 
Valdecir Martins dos Santos, ST PM Agenário Batista da Silva e Luiz Rego 
da Silva.
 Convido para fazer a entrega os Senhores Deputados Soldado 
Sampaio, Jorge Everton, Brito Bezerra e Gabriel Picanço.
 Convido para receber o Título Orgulho de Roraima, os Senhores 
1º SGT PM Elissandro Gomes da Silva, 1º SGT PM Claudemi Alves de 
Sousa e Sousa, 1º SGT PM Marcos Antônio da Silva, 1º SGT PM Evando 
Pereira, 1º SGT PM Ival Dias Mota, 1º SGT R/R Noé Guimarães Ribeiro, 
1º SGT PM Anaximenes Soares Coimbra, 1º SGT PM Jadir da Silva Rocha, 
1º SGT PM Carlos de Souza Braga, representado pela sua esposa e 1º SGT 
PM Aurélio de Figueiredo e Carvalho.
  Convido para fazer a entrega o Deputado, Flamarion Portela, 
Doutora Rosilene Greice Duarte Santiago, superintendente Regional da 
Polícia Federal e Deputado Soldado Sampaio, Coronel Santos Rosa e 
coronel Damasceno para auxiliar na entrega.
 Convido para receber o Título Orgulho de Roraima, os Senhores 
2º SGT PM Túllio Henner Santana Santos, 2º SGT PM Flávia do Carmo 
de Oliveira Tavares; César Alessandro Padilha Barbosa; José Araújo 
Cirqueira; Izaac Salviano Macedo; Jackson Joceilton Diniz; Roberto Viana 
Vieira; José Ferreira da Silva Júnior; Richards Anderson Silva Lopes.
 Para fazer a entrega convido os Senhores Deputados Jorge 
Everton, Gabriel Picanço; os Coronéis Brizola e Sérgio.
 Convido para receber o Título Orgulho de Roraima, os Senhores 
Sub-Tenente PM Jones Secon; 3º SGT PM Melquesedeque Pereira 
Rodrigues; 3º SGT PM Kennedy Santos Guimarães; 3º SGT PM Adriano 
dos Santos Moraes; 3º SGT PM Francisco Márcio Lopes Silva; 3º SGT PM 
Alessandro Soares Simões; 3º SGT PM Johnatan da Luz Veloso; 3º SGT 
PM Arthur Mucajá Júnior; CB PM Quésia Mendonça Barreiro Nazário; CB 
PM Junot Silva de Brito; SD PM Antônio Alves Loiola Neto.
 Convido para receber o Título Orgulho de Roraima, os Senhores 
Deputados Brito Bezerra, o Tenente Coronel Frazão, o Coronel Doriedson e 
o Coronel Ronan Marinho.
 Convido para receber Comenda Orgulho de Roraima, os 
Senhores Tenente Coronel PM Oquimar Frazão de Freitas Júnior; Antônio 
Carlos dos Santos Silva; Ilmar Soares Costa; Miguel Arcanjo Lopes Neto; 
João Carlos dos Santos; Francisco Xavier Medeiros de Castro; César 
Leôncio Ribeiro; Francisco Maia da Silva; José Hilson da Costa; Charles 
de Souza Matos; Jurandir Caetano Júnior; Sidney Silva dos Santos e Paulo 
Roberto Soares Batista.
 Para fazer a entrega convido os Senhores Deputados Aurelina 
Medeiros,Valdenir Ferreira, Oleno Matos e Flamarion Portela.
 Convido para receber Comenda Orgulho de Roraima, os 
Senhores Coronel PM Nelson de Deus Silva, Lindolfo de Holanda Bessa, 
Cledemar Felix Silva, Antônio Avelino Pinheiro Pires, Jurandir Pereira 
Rebouças, Antônio Elias Pereira de Santana, Evandro da Silva Dias, Paulo 
Gilberto da Silva Dantas, Manoel Ferreira e Adelson Filgueira de Souza.
 Para fazer a entrega convido os Senhores Deputados Soldado 
Sampaio, Jorge Everton e Gabriel Picanço.
 Convido para receber a Comenda Orgulho de Roraima, o 
Comandante Geral da Polícia Militar de Roraima, Coronel PM Edison Prola, 
o Secretário Chefe da Casa Militar, Coronel Magalhães José Damasceno, 
o Sub Comandante da Polícia Militar, Coronel Paulo Roberto dos Santos 
Macedo e o Secretário de Estado da Justiça e Cidadania, Coronel Ronan 
Marinho Soares.
 Convido para fazer a entrega os Senhores Deputados Soldado 
Sampaio, Aurelina Medeiros e Valdenir Ferreira.
 Convidamos o Coronel César Augusto dos Santos Rosas para 
falar em nome dos homenageados.
 O Coronel não foi avisado que falaria, porque ele fala melhor de 
improviso.
 O Senhor Coronel Cesár Augusto dos Santos Rosas – Bom 
dia a todos, quero saudar o Coronel Chagas que preside essa sessão 
solene. Queria saudar o Deputado Soldado Sampaio, em nome do qual 
saúdo os demais representantes desta Casa. Quero saudar na pessoa da 
nossa superintendente da Polícia Federal todas as senhoras e senhoritas 
que prestigiam esse evento. Quero saudar também os oficiais e praças que 
foram agraciados com esta comenda. Quero saudar também as senhoras, 
senhores, senhoritas que se encontram prestigiando o nosso evento.

Coronel Oquimar Frazão de Freitas Júnior; o Presidente da Associação 
dos Oficiais, Policiais e Bombeiros Militares de Roraima, Coronel PM Uzi 
Pereira Brisola; a Coordenadora Geral da Associação de Praças Policiais e 
Bombeiros Militares, Cabo PM Quésia Mendonça Barreiro Nazário. 
 Sob a proteção de Deus e, em nome do povo de Roraima declaro 
aberta a presente Comissão Geral, convocada nos termos regimentais 
através do Requerimento nº 110/17. Convidamos os presentes para, em 
posição de respeito cantarmos o Hino Nacional e o Hino de Roraima. 
Executados pela Banda da Polícia Militar de Roraima, criada em 1989, 
a banda tem como comandante o Major José Cláudio de Moura Freitas, 
formada por 45 componentes entre oficiais e praças e alunos do curso de 
formação. O regente é o Tenente PM Sidney Gomes.
 Hino Nacional e Hino de Roraima
 Vamos dar início à Cerimônia de entrega da Comenda. 
Recomendamos que os cumprimentos sejam feitos após o término da 
cerimônia. A Comenda Orgulho de Roraima, criada através da Resolução 
Legislativa nº 010/09, é concedida às pessoas físicas, jurídicas ou 
organizações, que pela atuação no Estado ou no então Território Federal de 
Roraima, se tornaram símbolo e referência para a população roraimense. Os 
agraciados foram reconhecidos e aprovados pela Assembleia Legislativa, 
através do Decreto Legislativo nº 47 e 48/2017.
 Por suas realizações e méritos tornando-se merecedor do 
especial reconhecimento desta Casa Legislativa, convido para receber 
o Título Orgulho de Roraima, concedido à Polícia Militar do Estado de 
Roraima, o seu Comandante Geral, Coronel PM Edison Prola.
 O autor da indicação da Comenda Orgulho de Roraima à Polícia 
Militar é o Deputado Jalser Renier, que por motivos de agenda, o Presidente 
desta Casa não pode estar presente, esperamos que até o final da solenidade 
esteja aqui.
 Convidamos para receber o Título Orgulho de Roraima, os 
senhores coronéis: Paulo Tarso de Carvalho, Horácio Neves Neto, Wagner 
Ribeiro Silva, Derly Luiz Vieira Borges – in memoriam, Cesar Augusto 
Santos Rosa, José Benito Gonzalez, representado pela sua filha Beatriz, 
Sílvio de Paula Dias, Lenine Durand Hirtz, José Wilson da Silva, Arnóbio 
Venício Lima Bessa, Ben-Hur Gonçalves, Uzi Pereira Brisola, Márcio 
Santiago de Moraes in memoriam, Jairo Francisco de Moura Elgaly e 
Gleisson Vitória da Silva.
 Convido para fazer a entrega junto comigo o Deputado 
Flamarion Portela.
 Convido para receber o título Orgulho de Roraima, os Senhores 
Coronéis, Dagoberto Gonçalves, João Lins dos Santos Filho, Arquimínio 
Pacheco, Carlos Alberto Santos de Souza, Mozart Paulo da Silva Junior, 
Dilson Rogério Diforeni Vaz, Waney Raimundo Vieira Filho, Amaro da 
Silva Lima Junior, Airton Pinto Vidal, Dilmário Mesquita da Silva, José 
Augusto Arruda de Souza, José Magalhães Pereira, Ademildo José Barreto 
Magalhães e Osvaldo Viana do Vale.
 Convido para fazer a entrega a Deputada Auelina Medeiros, 
Deputado Valdenir Ferreira, Deputado Joaquim Ruiz e Deputado Gabriel 
Picanço.
 Convido para receber o Título Orgulho de Roraima os Senhores 
e Senhoras, ST PM tenente Marcela Ingla Izel de Melo, ST PM Bradival 
Américo Valetin, ST PM Ednelma Ribeiro Veras, ST PM Jailson Carvalho 
Rodrigues, ST PM Reinaldo de Lima Farias, ST PM João Ferreira da Costa 
Neto, ST PM Marcus Denis de Oliveira Cunha, ST PM Jocenildo Rodrigues 
Costa, ST PM Márcio Miramontes Moreira, ST PM Luiz Carlos Bitencourt 
da Silva.
 Convido para fazer a entrega o Deputado Soldado Sampaio, 
Deputado Brito Bezerra e o Deputado licenciado Oleno Matos.
  Convido para receber o Título Orgulho de Roraima, os 
Senhores Major PM Josemário Souza do Nascimento, MAJ PM Idelson 
Carlos de Oliveira Gomes, MAJ PM José Cláudio de Moura Freitas, MAJ 
PM Fabiano Cesário Peres, MAJ PM Blaine Gomes da Costa, MAJ PM 
Clemetino Fidêncio Vasconcelos Braz, MAJ PM Francisco Nunes Vieira, 
MAJ PM Paulo César de Lima Gomes, MAJ PM Valério Magalhães da 
Silva, MAJ PM Adão Luiz Rangel Seiberlick e MAJ PM Carlos Alberto da 
Silva.
 Convido para fazer a entrega o Deputado Sampaio, Deputada 
Aurelina e Deputado Jorge Everton.
 Convido para receber o Título Orgulho de Roraima, os Senhores, 
MAJ PM Renato de Holanda Bessa (in memoriam), representado pelo seu 
filho CAP Paulo Oliveira Santos, CAP PM Sebastião Carlos Cortez, CAP 
PM José Ribamar Lima dos Reis, CAP PM Brainer Mendonça Martins 
e dos Senhores 1º TEN PM Orlando de Souza Carneiro, 1º TEN PM 
Annabelle Pereira Vieira, 1º TEN PM Roni dos Santos Machado, 1º TEN 
PM Valdinei de Macedo Braga, 1º TEN PM Aílton Fernandes Teodoro, 1º 
TEN PM Marcelo de Oliveira Rigobeli, 1º TEN PM Wagner Leão Leite 
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de questão ideológica, todos os deputados desta Casa são amigos da Polícia 
Militar, todos têm o reconhecimento da nossa instituição e da mesma forma 
a nossa corporação tem com todos os parlamentares do Estado de Roraima. 
Eu quero aqui em meu nome e em nome de todos os integrantes agradecer 
essa homenagem e dizer que a Polícia Militar é o orgulho de todo o povo 
roraimense. Muito obrigado.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas- Convido para fazer uso 
da palavra um dos autores das indicações.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio - Bom dia a todos e a 
todas. Quero cumprimentar o Presidente Chagas, exercendo os trabalhos 
da Mesa, cumprimentar os demais deputados, Deputado Jorge Everton, 
Deputado Gabriel, Deputado Valdenir, Deputada Aurelina, Deputado Brito 
Bezerra, e demais deputados que estiveram aqui, mas tiveram que sair. 
Quero cumprimentar o Comandante da Polícia Militar Coronel Edson Prola; 
Sub-Comandante Coronel Macedo; Coronel Sérgio Matos representando 
aqui o Comandante da Brigada; Coronel Lindolfo, Comandante do CPC; 
Coronel Claudemar, Comandante da CPI; Tenente-Coronel Francisco 
Maia, do Primeiro Batalhão; Comandante do Corpo de Bombeiro, Coronel 
Doriédson, juntamente com o Sub Comandante Jean Claúdio; cumprimentar 
o Secretário da Casa Militar; Coronel Damasceno; Ex-Sub Comandante 
representando o Comandante do Batalhão de Operações Especiais; o Major 
Fabiano; cumprimentar os demais Comandantes das unidades da Polícia 
Militar, tanto da Capital como do interior. Os diretores, aqui, Coronel 
Evandro, Coronel Santana, sintam-se cumprimentados; a assessoria direta 
ao nosso comandante Coronel Prola, Coronel Filgueiras, Diretor da Escola 
militarizada Elza Breves, ao qual cumprimento os demais diretores das 
escolas militarizadas do nosso Estado. Quero cumprimentar o Coronel 
Brizola, ex-comandante da Polícia Militar, Presidente da Associação dos 
Oficiais e dos Policiais Bombeiro Militares, Coronel Frazão, Presidente da 
Associação dos Militares do ex-Território de Roraima. Parabéns pela luta, 
pelo engajamento. Cumprimentar a Presidente da Associação dos Policias 
Bombeiros, Cabo Késia Mendonça, Superintendente da Polícia Federal de 
Roraima; senhora Rosilene, obrigado pela presença, minha eterna parceira 
da Polícia Militar. Stélio Denner, da Defensoria Pública, que estava aqui 
agora há pouco, representando aqui a defensoria. Coronel Marinho, 
hoje à frente da Secretaria de Segurança e Justiça Social. E em nome da 
governadora, cumprimentar o Chefe da Casa Civil, Deputado Oleno Matos, 
os demais se sintam cumprimentados, os ex Sub-Comandantes, como o 
Coronel Santos Rosa. Cumprimentar os demais Comandantes, Coronel 
Arnóbio, Coronel Wilson, que quando eu entrei na Polícia Militar era o 
nosso Comandante, Coronel Júnior, Mozart, Lenir, Dias, Vitória, todos 
estiveram aqui presentes. Aqueles in memoriam se sintam cumprimentados 
através de seus familiares. 
 Senhoras e senhores, fico feliz por participar dessa honraria em 
homenagem aos 42 anos da Polícia Militar. Tanto eu, quanto o Deputado 
Chagas, temos dito que a Assembleia não tem só dois deputados ligado à 
Polícia Militar, nós temos os 24 deputados. Essa é a grande realidade, pois 
as matérias da Polícia Militar, aqui nesta Casa, Deputado Chagas, têm sido 
aprovadas por unanimidade. Nós podemos até discutir lá nas comissões, 
mas quando vem para o Plenário é assim, tem sido assim, pelo menos nos 
últimos 06, 07 anos em que estou nesta Casa. Então essa é uma demonstração 
junto com essa honraria, essa Sessão Solene de hoje, do compromisso, do 
carinho, da atenção especial que este Poder, a casa do povo, tem para com 
a Polícia Militar. E em nosso nome, em nome do Poder Legislativo, com 
a permissão do Presidente desta Casa, quero mais uma vez nos colocar à 
disposição nas demandas da Polícia Militar. As demandas da Polícia Militar 
se entendem às demandas da sociedade roraimense, como bem se falou 
agora há pouco com 42 anos de história ajudando a construir a história desse 
estado. Eu sou novinho como é chamado dentro das instituições militares, 
adentrei à Polícia Militar em 2001 e fiquei lá durante 09 anos. Nem se 
compara à história do Coronel Wilson, Coronel Santos Rosa, o próprio 
Comandante Prola, de uma vida dedicado a essa instituição, instituição 
essa que tem o reconhecimento da sociedade roraimense, que tem tido o 
reconhecimento do Governo do Estado, não só neste governo, mas também 
nos governos que passaram. Isso é importante, pois nós também temos 
essa gratidão que traz também muita responsabilidade. Como bem falou 
o Coronel Santos Rosa, foram entregues várias homenagens com o Título 
Orgulho de Roraima. Isso nos orgulha, orgulha a família, mas também traz 
mais responsabilidade. Sabemos que todos foram agraciados e gostaríamos 
de agraciar diretamente os nossos quase 12 mil policiais em todo o estado. 
Infelizmente isso não foi possível, mas foi agraciada à Polícia Militar, como 
um todo, cada policial, cada praça, e cada oficial que cumpre o seu dever e 
tem o compromisso de prestar um bom serviço à sociedade roraimense. Em 
especial neste momento em que o crime ronda de norte a sul desse País e 
até nossa Roraima, que era uma terra pacata, agora está enfrentando o crime 
organizado, rebeliões, facções criminosas e outros, mas a Polícia Militar 

 Fui pego de surpresa, mas alguém na minha idade não pode 
dizer que foi surpreendido. A vida nos impôs uma série de obstáculos, 
então, nada mais para nós pode ser surpresa. Mas, quero dizer, parodiando 
um poeta que do alto das nossas serras, das nossas planícies, dos nossos 
rios, 42 anos nos contemplam. São 42 anos que essa terra maravilhosa 
recebeu alguns abnegados, alguns até heróis nos quais não me incluo, que 
alavancaram a segurança que nós tínhamos, precária, não por culpa dos 
guardas territoriais que nos antecederam, mas pela falta de recursos e de 
possibilidades.
 Roraima sempre foi longe de tudo, tínhamos acesso ao Brasil 
somente por via aérea e fluvial, mesmo assim, enfrentamos esse desafio 
com muito sacrifício, mas conseguimos legar a vocês meninos, vocês que 
quando olho, vejo até aquela frase da bandeira, “o céu estrelado”, porque 
aqui o que a gente vê, são só estrelas. Vocês conseguiram isso graças ao 
suor dos pioneiros da Polícia Militar do Território, que também receberam 
da Guarda Territorial.
 Quero dizer que recebo esta honraria com um isto de honra, 
orgulho e preocupação. Honra porque acho que não mereço toda essa 
consideração, aqui eu falo no meu nome, muitos merecem. Orgulho? 
Orgulho de Roraima. Para quem saiu lá do Extremo Sul do Brasil e chegou 
aqui em 74, numa terra completamente desconhecida e, que trabalhou em 
prol da segurança pública, mas não fiz nada maia do que a minha obrigação. 
Quero dizer que vejo com preocupação porque ao longo desta semana nós 
recebemos uma série de homenagens e receber uma série de homenagens 
aos 71 anos de idade pode soar como um sinal amarelo que nos leva a 
preparar para voos bem mais altos.
 Portanto, meus senhores, quero agradecer àqueles que se 
propuseram a reconhecer o trabalho dos nossos policiais militares, aqueles 
que concederam essa honraria a todos nós e dizer que é um orgulho sim 
pertencer ou ter pertencido na ativa às fileiras da Polícia Militar. Tenho 
certeza que é um orgulho para Roraima possuir uma corporação dessas, que 
já é reconhecida em todo Brasil. Está a Polícia Militar de parabéns. Está de 
parabéns a Assembleia Legislativa do Nosso Estado pelo reconhecimento 
nos esforços dos nossos companheiros. Muito obrigado.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Convido para fazer 
usa da palavra o Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel PM Edison 
Prola.
 O Senhor Coronel PM Edson Prola, Comandante Geral 
da Polícia Militar do Estado de Roraima – Bom dia a todos, depois das 
palavras do Coronel Santos Rosas, fica difícil tecer alguns comentários 
a respeito da nossa instituição, mas eu quero saudar o Coronel Chagas, 
que está presidindo esta sessão, cumprimentar em seu nome Deputado 
Sampaio, e todos os Deputados aqui presentes, cumprimentar a Deputada 
Aurelina, e em seu nome cumprimentar todas as mulheres aqui presentes. 
Cumprimentar o Deputado Oleno. Secretário Chefe da Casa Civil, e em seu 
nome, todos os secretários, membros do governo do Estado. Cumprimento 
o Coronel Santos Rosas e em seu nome, todos os oficiais e praças da 
reserva. Cumprimentar meu subcomandante, Coronel Macedo e em seu 
nome cumprimentar todos os oficiais e praças aqui presente.
 Quero apenas agradecer em nome da Instituição Polícia Militar 
de Roraima a honra de receber essa Comenda Orgulho de Roraima. Uma 
Instituição que há 42 anos vem levando segurança púbica a todos os 
recantos deste Estado. Uma instituição que talvez seja a única instituição 
presente em todos os recantos do Estado de Roraima. Acredito que não 
haja hoje outra instituição que tenha uma representatividade em todas as 
vilas e lugares deste Estado. Estivemos há um mês em Santa Maria do 
Boiaçú e lá a presença da Polícia Militar já há mais de 30 anos naquela 
localidade levando segurança, a metade praticamente do território de 
Roraima. E lá havia dois policiais militares, efetivo de três, um estava de 
férias, mas naquele momento havia dois policias que saíram inclusive para 
o atendimento de uma ocorrência no Baixo Rio Branco.
 Então, é um orgulho para nós, e aqui também me coloco como 
parte da história de Roraima, onde eu dizia na formatura do CHO, que 
entramos nessa Polícia, né Chagas? Com 14 anos de existência, então eu 
fico aqui pensando já são 28 anos na Polícia Militar e eu já disse isso, como 
foi difícil aos companheiros que aqui fundaram a nossa instituição, o quanto 
foi árdua essa nossa missão de implantar a Polícia Militar de Roraima. Se 
hoje para nós já é uma dificuldade, eu fico imaginando há quarenta e dois 
anos. Então eu quero aqui agradecer em nome de todos os Policiais Militares 
da nossa Corporação, do soldado mais moderno ao Comandante-Geral, da 
Capital e de todo o interior do estado. Essa referência que a Assembleia 
Legislativa do Estado faz com a nossa instituição dando essa Comenda 
Orgulho de Roraima. Eu quero aqui agradecer a todos ao longo desses 
quarenta e dois anos, a todos os governadores que passaram pela história 
de Roraima, desde a fundação da PM no dia 26 de novembro de 1975, eu 
até comentava agora há pouco que independentemente de partido político, 
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todos. Não posso deixar de cumprimentar o 3º Sargento Alessandro e o 
2º Sargento Roberto, que prestam serviços, um na Casa Militar e o outro 
nesta Corporação e em nome de todos os demais que aqui estão e que 
foram homenageados, recebam o meu carinhoso abraço. Já aproveitando 
para cumprimentar todos os familiares que certamente, Deputado Coronel 
Chagas e Deputado Soldado Sampaio, que merecem da mesma forma as 
nossas homenagens, pois, os familiares, esposas, pais e filhos de policiais 
que todos os dias estão na rua, certamente aguardam em casa seu retorno 
firmes e fortes pois vossas atitudes são também merecedoras das nossas 
homenagens. O Deputado Soldado Sampaio falou ainda há pouco sobre 
os avanços para essa corporação que esta Casa a pedido da governadora 
Suely Campos, encaminhado pela governadora Suely Campos e abraçados 
em especial por esses dois deputados, autores das comendas, por todos 
os 24 deputados e por esta Casa Legislativa nós conseguimos aprovar e 
avançar. Sei que ainda não está a contento do trabalho, ainda não está a 
contento do merecimento de todos, mas, certamente, irá melhorar com 
o concurso anunciado para reforçar essas forças policiais. Aqui presto 
homenagens a esses dois Deputados e ao Coronel Prola que conduziram 
esse processo junto à Governadora, convencendo-a da necessidade de 
haver mais policiais para que fosse feito um novo concurso público, 
como também com o Coronel Ronam Marinho, que, em conversa com 
a Governadora, já está avançando e, certamente, haverá também para 
a Polícia Civil. Nós precisamos que as forças policiais, que a segurança 
pública aconteça de verdade em nosso Estado. E, para isso, é preciso o 
braço forte do governo, porque nós reconhecemos que essa força policial 
que está hoje na rua, precisa de um grande reforço e é o governo que tem 
que dar. Enalteço todo o trabalho que foi feito desde o início da Polícia 
Militar com os coronéis que aqui estão sendo homenageados, que já estão 
reformados, e merecem os nossos agradecimentos, os nossos parabéns. E, 
mais ainda, Coronel Prola, ficará ainda melhor com a Escola Militar, com 
as escolas militarizadas, pois vêm um projeto para esta Casa para que nós 
possamos ampliar essas escolas para o interior. Vossas Senhorias ainda irão 
dispor do seu tempo para retornar para essas escolas para fazer um trabalho 
digníssimo que é educar e disciplinar esses alunos para que eles venham 
se inserir na sociedade em breve, de outras formas, não permitindo que 
sejam cometidos delitos, crimes, por terem tido uma boa educação de base, 
disciplinas dadas pelos senhores, dada a experiência, pela honra, dignidade 
e compromisso que têm com o estado, não apenas com a segurança pública, 
mas, também, com a educação. Muito me honra, como honra, certamente 
todos os 24 deputados desta Casa, ser amigo da Polícia Militar e estar 
hoje prestando essa belíssima homenagem. A Governadora mandou uma 
mensagem pedindo que enviasse um abraço a todos vocês. Muito obrigado. 
Grande abraço e fiquemos com Deus.
 O Senhor Soldado Sampaio continua – Obrigado, Deputado 
Brito Bezerra, pelas contribuições.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Gabriel Picanço – Bom 
dia a todos. Quero cumprimentar, em nome do Coronel Prole, a todos os 
integrantes da Polícia Militar que estão aqui na Mesa. Cumprimento a 
Superintendente da Polícia Federal, doutora Rosilene, obrigada pela sua 
presença. Cumprimento a todos os que fazem dessa briosa instituição que é 
a Polícia Militar do Estado de Roraima. Como disse o Deputado Sampaio, 
temos o mesmo tempo de mandato e lembro bem que, no primeiro ano, 
em 2011, foi contemplado dentro do orçamento do estado, recursos de 
nossa emenda para atender a Polícia Militar nos quartéis, no interior do 
Estado. E, quero, neste momento, agradecer vocês e parabenizar todos os 
seus familiares por ter orgulho pelo fato de tê-los fazendo a segurança do 
Estado de Roraima e ser reconhecido no Brasil como a Polícia Militar mais 
honesta do país. Me sinto muito orgulhoso e grato a vocês, por isso quero 
agradecer a todos aqueles que fazem parte da Polícia Militar. Agradeço a 
Deus por ter vindo para este Estado, eu que nasci à beira de um rio, à beira 
de um igarapé, no estado do Pará, nunca pensei que durante a minha vida eu 
fosse chegar onde cheguei. Às vezes, eu digo que eu já tenho mais daquilo 
que eu merecia e quero, neste momento, parabenizar a Polícia Militar do 
Estado pelos seus 42 anos. Já me sinto parte de vocês. Contem conosco, 
pois enquanto estivermos nesta Casa como deputado estadual, estaremos 
juntos para fazer o melhor para que vocês possam desempenhar o seu papel 
dentro da nossa sociedade. Parabenizo a todos, do mais novo soldado ao 
antigo coronel, por fazerem parte dessa corporação que nos enchem de 
orgulho. Parabéns por esta data.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Convido, para fazer 
uso da palavra, o Deputado Jorge Everton.
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Bom dia, meus amigos, 
quero, em virtude do horário que já está avançado, cumprimentar toda a 
Mesa, em nome do meu amigo, em respeito à sua idade, Coronel Santos 
Rosa, que é um símbolo para a nossa polícia e para a nossa Segurança 
Pública. Cumprimento os colegas Deputados e demais amigos. Vejo vários 

tem dado a resposta à altura. Claro, deputado Jorge Everton, com a parceria 
das demais instituições, da demais polícias do estado e da Polícia Federal 
que aqui atuam. Então me sinto feliz em de alguma forma deixar nossa 
mensagem de agradecimento por em algum momento ter podido ajudar e 
por ter contribuído com a melhoria da PM, pois sempre tive uma bandeira 
em defesa da necessidade de valorização do policial, acreditando que 
segurança se faz com homens e mulheres. Mas é preciso que esses policiais 
sejam motivados, e essa tem sido a linha de atuação do nosso mandato, tem 
sido as nossas falas aqui nesta Casa, como uma forma de valorizar nossos 
policiais. E temos sido ouvidos, tanto pelos colegas deputados desta Casa, 
como também pelo governo do estado. 
 Hoje podemos dizer que não está 100% do jeito que gostaríamos, 
mas avançamos significativamente com várias legislações aprovadas nesta 
Casa, de autoria do Executivo. O Comandante Prola, recentemente, recebeu 
um grande investimento por parte do governo do estado na aquisição de 
equipamentos e melhorias e nas condições de trabalho. E isso é importante 
porque incentiva e valoriza nossos policiais e dá segurança, como no 
caso da previdência, a esses policiais e em especial aos seus familiares. 
Então, parabéns à nossa Polícia Militar. Parabéns a todos que integram 
a corporação, do mais novo soldado ao coronel mais antigo, aos nossos 
policiais que estão na reserva, que mesmo na reserva se voluntarizam e 
se apresentam colocando mais uma vez à disposição da Polícia Militar do 
Governo do Estado para assumir o comando das escolas militarizadas, por 
isso merecem ser reconhecidos e valorizados esses policiais que já estavam 
em casa. Vejo muitos deles voltando, como foi o caso do Ferreira, do 
Filgueiras, e tantos outros, que estarão metendo a farda e indo lá para a 
escola, para a base, fazer um trabalho de prevenção, com aquela criança 
de 8, 9 ou 10 anos. Então, são muitas histórias e momentos importantes, 
mas, de uma forma geral, quero parabenizar a todos, aos oficiais, praças, 
nossa banda de música, BOPE, CPC, CPI, PROERD, aos comandantes, 
aos sub-comandantes da Polícia Militar e agradecer ao Governo Militar, ao 
Deputado Oleno, que está afastado e está à frente da Casa Civil. Ele foi e 
tem sido de grande relevância, está aí o comandante Prola de testemunha 
e o deputado Brito também, na celeridade e nas articulações junto ao 
executivo, junto a SEPLAN, junto a SEGAD e a Procuradoria Geral do 
Estado em dar segmento às proposições que chegaram à Casa Civil. Então, 
quero de público agradecer à governadora e a Vossa Excelência, Deputado 
Oleno, que pegou e abraçou de fato as demandas da Polícia Militar. Se 
não fosse o empenho de Vossa Excelência... está aí a Cabo Késia, que é 
testemunha de quantas vezes batíamos na porta da Casa Civil e tínhamos 
nossas demandas bem recebidas. Era na porta da Casa Civil e na porta do 
comandante e isso deu resultado, mais resultado, acima de tudo, para a 
polícia militar e para a sociedade roraimense. Então, só tenho a agradecer 
e parabenizar mais uma vez a todos, a Polícia Militar e a todos que foram 
homenageados. Obrigado.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Senhor Presidente, 
senhoras e senhores deputados, imprensa, colaboradores da casa, 
amigos e amigas da Briosa Polícia Militar, meu cordial bom-dia. Quero 
cumprimentar o Deputado Coronel Chagas, um dos autores dessa ilustre 
comenda. Cumprimentar o amigo, Deputado Soldado Sampaio, que 
também é um dos autores dessa comenda e dizer que aqui nesta Casa 
ele deixou de ser soldado para ser um coronel, e junto com o Coronel 
Chagas são dois deputados que lutam incansavelmente. Eu os acompanho 
nesses dois mandatos, por benefícios para a força da Segurança Pública 
do nosso estado, em especial para a Polícia Militar, corporação da qual 
os mesmos fizeram parte. Quero cumprimentar o amigo Comandante 
Prola e ao mesmo tempo agradecer a honraria de ser amigo da Polícia 
Militar. Recebi esse título há pouco e muito me honra ser amigo dessa 
corporação. Cumprimentar o Coronel Ronan Marinho, Secretário de Justiça 
e Cidadania, por quem tenho um grande apreço. Aproveito a oportunidade 
para parabenizá-lo pelo seu excelente trabalho, pois como é a luta para 
manter o policiamento ostensivo da Polícia Militar, que é grande. Vossa 
Excelência tem a incumbência de manter aquele caldeirão que ferve todos 
os dias e não deixar que ele “esborrote”. Como dizia meu pai, não é fácil 
o vosso desafio, mas, tem trabalhado brilhantemente. Coronel Damasceno 
da Casa Militar, parabéns pelo vosso trabalho, grande amigo. Quero 
também cumprimentar o Coronel Doriedson do Corpo de Bombeiros, que 
tem feito um brilhante trabalho à frente daquela instituição, tem ajudado 
muito o nosso governo e o povo do nosso estado. Vossa excelência está de 
parabéns e aquela corporação também. Quero cumprimentar aqui o amigo 
e deputado, chefe da Casa Civil Oleno Matos, que tem também na Casa 
Civil encontrado formas, tempo e energia para que todos nós possamos 
encaminhar as demandas mais urgentes da sociedade junto ao governo, 
se a governadora assim abraçar. Quero pedir vênia aos demais que estão 
fazendo parte da mesa dos trabalhos, para em nome do Coronel Mozart, 
que aqui está e prestou muito tempo serviço nesta Casa, cumprimentar a 
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e a Polícia Militar ela atende, desde a ocorrência de uma briga, de um furto, 
roubo, até mesmo a uma mulher que está em trabalho de parto. Lá na Vila do 
Mutum, quando não tem um carro é a Polícia Militar que vai fazer o socorro 
e, muitas vezes, a criança vem à luz dentro da viatura, tendo o parto sendo 
feito pelo policial militar. Da mesma forma, a Polícia Militar está presente 
naquelas questões de crise da segurança pública, no gerenciamento dessa crise 
em presídios, assaltos com reféns, lá no norte, sul, leste e oeste, a Polícia Militar 
está presente em todas as localidades, quer seja no policiamento ostensivo, a pé, 
motorizado, montado, de bicicleta, de embarcação dos rios, ela está presente e 
levando tranquilidade à sociedade roraimense. A Polícia Militar hoje não se 
preocupa apenas com a segurança, mas também como com a educação, pois 
vemos esta corporação colocar seus homens, sua experiência para instruir, por 
isso instituiu o Colégio Militar em 2012, e já está levando essa metodologia 
de ensino a outras escolas, pois já temos três colégios militarizados e há, na 
agenda do Governo, militarizar mais cinco colégios em 2018. São mais de 
quatro mil e setecentos alunos estudando em colégios militarizados. Então, 
a PM também está presente na educação. Quando vamos para a saúde, que 
é o terceiro integrante desse tripé, qualquer pesquisa aponta como a maior 
preocupação desse cidadão, nós vamos ver também que a Polícia Militar tem o 
seu quadro de saúde, já está criada na Lei a sua Policlínica com o apoio de todos 
os deputados e do Governo do Estado. E agora, vamos partir para a construção 
da nossa policlínica e ela, com certeza, irá atender a sociedade roraimense. 
Então, a Polícia Militar, com certeza, é o Orgulho de Roraima. Por essas razões 
aprovamos essa comenda, por unanimidade dos Senhores Deputados desta 
Casa. Parabéns. Viva o Estado de Roraima! Viva a Polícia Militar! Viva vocês 
que fazem a Polícia Militar! Obrigado.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Agora, para encerramos 
esta solenidade, gostaria que todos ficassem de pé, para juntos entoarmos, 
ao som da Banda de Música da Polícia Militar, a Canção da Polícia Militar 
do Estado de Roraima.
 Execução da Canção da Polícia Militar do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Convido todos os 
homenageados para, juntos, tirarmos a foto oficial.
 Alcançada a finalidade da Comissão, retomo os trabalhos na 
fase em que se encontravam.
 Passaremos, agora, para o Expediente de Explicações Pessoais.
 Não havendo nenhum deputado que deseje fazer uso da palavra 
no Expediente de Explicações Pessoais e não havendo mais nada a tratar, 
às doze horas e nove minutos, dou por encerrada a Sessão e convoco outra 
para o dia 05, à hora regimental. 
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Mozart, Coronel Chagas, 
Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Flamarion Portela, Gabriel 
Picanço, George Melo, Izaías Maia, Joaquim Ruiz, Jorge Everton, 
Odilon Filho, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

DAS COMISSÕES

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER REALIZADA NO DIA 28 DE 

NOVEMBRO DE 2017.
Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, 
às dez horas e cinquenta minutos, no Plenário Deputada Noêmia Bastos 
Amazonas desta Casa Legislativa, sito à Praça do Centro Cívico, 202, 
realizou-se, Extraordinariamente, a reunião desta Comissão sob a 
Presidência da Senhora Deputada Lenir Rodrigues, Presidente desta 
Comissão. Presentes os Senhores Deputados, Membros titulares, 
Evangelista Siqueira e Francisco Mozart. Ausentes os Senhores 
Deputados Gabriel Picanço e Flamarion Portela. Abertura: Havendo 
“quórum” regimental, a Senhora Presidente, ao declarar aberta a 
reunião, solicitou à secretária desta Comissão proceder à leitura da Ata 
da reunião anterior. A Requerimento verbal do Senhor Deputado Chico 
Mozart, foi dispensada a leitura da Ata, tendo em vista a distribuição 
de cópias, com antecedência, a todos os Membros da Comissão para 
conhecimento do seu teor. Colocada em discussão e, não havendo 
nenhuma retificação por parte dos Membros, submeteu-a à votação, 
sendo aprovada pelos Senhores Membros presentes na Reunião. 
Expediente: Não houve. Ordem do Dia: A Senhora Presidente 
informou aos Senhores Membros desta Comissão, que constava para a 
Ordem do Dia as seguintes Proposições:  01- Projeto de Lei nº 038/17, 
de autoria do Senhor Deputado Mecias de Jesus,  que  Dispõe sobre o Dia 
Estadual dos Desbravadores. Relator Deputado Chico Mozart. Parecer 
Favorável.  Não houve discussão, submetido à votação, o Parecer foi 
aprovado pelo Membros presentes na reunião; 02- Projeto de Lei nº 
051/17, de autoria da Senhora Deputada Aurelina Medeiros,  Dispõe 
sobre a instalação de brinquedos para pessoa com deficiência em locais 

amigos, olho para vocês e vejo professores, que na época em que eu 
cheguei aqui para fazer a academia de polícia, de delegado da Polícia Civil, 
vocês nos acolheram, nos abraçaram. Eu vejo o Felipe como o símbolo do 
torturador nato do aluno, acho que muitos sabem do que estou falando, mas 
tortura para o bem, uma tortura de construção, uma tortura de amizade, uma 
tortura que criou uma paixão entre as instituições Polícia Civil e Polícia 
Militar. Nós nos encontramos na frente de batalha várias vezes, seja na 
delegacia, seja no Sistema Prisional, compomos um sistema de segurança 
pública, que muitas vezes é criticado, mas esquecem que se é necessária 
a atuação da Polícia Militar, da Polícia Civil, é porque faltou algo que 
não foi feito anteriormente pelo governo. Quando se tem um alto índice 
de criminalidade, é sinônimo de que não está tendo atuação correta na 
educação, no lazer, na geração de emprego e renda. Mas a culpa, senhoras 
e senhores, sempre cai nos policiais que estão diariamente trabalhando para 
um bem maior para a nossa sociedade. Esses 42 anos representam muito 
e eu fico honrado em fazer parte dessa história, em ter sido treinado por 
policiais militares altamente qualificados. Sempre digo: o que falta para 
as nossas polícias não é conhecimento técnico, é logística, é equipamento, 
porque os nossos guerreiros com o pouco que têm, fazem muito, mesmo no 
lugar mais distante do nosso Estado. Eu só tenho agora a agradecer. Essa 
honraria simbólica que vocês levam para a casa eu sei que representa muito, 
o reconhecimento de você receber o Orgulho de Roraima, mas eu digo para 
vocês: é muito pouco para tudo o que vocês representam e para o que vocês 
merecem. Nossas polícias têm que agir e têm agido constantemente como 
uma polícia de Estado e não como uma polícia de Governo. É isso o que 
eu digo de vocês: eu sinto orgulho de ter vocês como membro da Polícia 
Militar do Estado. Meus parabéns e muito obrigado a todos vocês.
 O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Com a palavra, o 
Deputado Coronel Chagas.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas – Bom dia a todos. Quero 
cumprimentar todos os que estão aqui prestigiando este evento e a todos 
os que estão nos assistindo através do sinal da TV Assembleia; a todos os 
profissionais dos meios de comunicação. Quero, também, cumprimentar 
todos os policiais militares que estão aqui, através do seu comandante. 
Vou pedir vênia para não elencar todas as autoridades. Todos já foram 
cumprimentados e eu sei que alguns já estão cansados, pois está sendo 
uma solenidade bastante longa. Quero cumprimentar o nosso Secretário-
Chefe da Casa Civil, Doutor Oleno; nosso Secretário de Justiça, Ronan 
Marinho e a Doutora Rosilene Gleice Duarte Santiago, Delegada de 
Polícia. Cumprimentar a todos os colegas deputados, enfim, sintam-se 
todos cumprimentados, pois é uma honra muito grande da Assembleia 
Legislativa recebê-los aqui. 
 Quero dizer que este é um momento muito especial para todos 
nós desta Casa, devido à oportunidade de homenagear a Polícia Militar 
deste Estado. Non nobis sed vobis (não por nós, mas por nós), nossa vida é 
proteger a sua vida. Me lembro bem que o Coronel Wilson sempre falava 
isso, desde quando ingressei na Polícia Militar. Bom, quero fazer uma 
referência à Polícia Militar, ela não tem 42 anos, tem 73 anos, porque a 
origem dessa polícia vem da guarda territorial do ex- Território de Rio 
Branco, depois Território de Roraima, que foi criada em 1934. Então, 
nós temos 31 anos de guarda territorial até a implantação da Polícia 
Militar com a primeira turma de oficiais, a primeira turma de sargento, 
com aproveitamento daqueles guardas territoriais. Alguns optaram, na 
oportunidade, de ingressar na Polícia Civil, mas a maioria ficou na Polícia 
Militar. Então, hoje, na verdade, estamos celebrando 42 anos com a 
denominação de Polícia Militar, mas, também, devemos fazer a referência 
à guarda territorial. Por isso, eu digo que nós estamos fazendo hoje 73 anos. 
Diversos deputados desta Casa fizeram indicações para homenagear figuras 
importantes dessa história, da nossa força militar aqui no estado. Foram 
elencados nomes da nossa primeira turma de oficiais, da primeira turma 
de sargentos, nomes que vieram da guarda territorial, nomes de policiais 
militares já da segunda geração que ingressaram no final da década de 
80 e, também, policiais militares já de agora, do quadro estadual. Enfim, 
procuramos homenagear todas essas gerações que fizeram a Polícia Militar. 
Foi homenageada também a instituição Polícia Militar por conta dos 
aniversários, mas uma instituição é feita de homens e mulheres, por isso, 
entendemos que deveríamos, também, estender e fazer justiça e reconhecer 
todas essas pessoas. Podemos ter cometido injustiças esquecendo alguns 
nomes, mas tenho certeza de que todos vocês que foram homenageados, 
estão representando todos aqueles que deram e dão a sua vida para proteger 
a vida do cidadão roraimense. 
 A Polícia Militar, como falou o comandante da PM e alguns que 
me antecederam, está presente em todas as localidades deste Estado. Acredito 
que assim como os órgãos da educação, são os órgãos da Polícia Militar, pois 
são um braço do Estado que está presente em todas as localidades. Nas sedes 
dos Municípios, nas Vilas, temos dezenas de destacamentos que estão presentes 
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          RESOLUÇÃO Nº 036/2018 
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1° Autorizar o afastamento do servidor PEDRO SOUZA 
PEREIRA, para viajar ao Estado do Amazonas/AM, saindo no dia 
05.03.2018 e com retorno no dia 10.03.2018, para participar de treinamento 
na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, a serviço desta Casa 
Legislativa.

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 28 de fevereiro de 2018.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

RESOLUÇÃO N º 037/2018
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

047/2017
WML 
CONSTRUÇÕES 
LTDA – ME

Eventual contratação de 
empresa especializada 
em serviços de 
engenharia para 
readequação e ampliação 
o Plenarinho, Foyer 
na sede da Assembleia 
Legislativa do Estado de 
Roraima.

06.170.106/0001-10

Fiscal:
- Raimundo 
Nonato Viana 
Amorim.
Matrícula:16762

Art. 2º Esta resolução tem efeito retroativo desde o dia 11 de 
janeiro de 2018.

        Palácio Antônio Martins, 07 de fevereiro de 2018.
ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO

Superintendente Geral

          RESOLUÇÃO Nº 038/2018 
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1° Autorizar o afastamento do servidor LEILA 
SOARES DE SOUZA PERUSSOLO, para viajar ao Município de 
Rorainópolis-RR, saindo no dia 02.03.2018 com retorno no mesmo dia, 
para realizar Reunião Técnico-pedagógica na Unidade da Escola, em 
Ação conjunta com o Programa Abrindo Caminhos, sem ônus para esta 
Casa Legislativa.

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio Antônio Martins, 28 de fevereiro de 2018.
ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO

Superintendente Geral
 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 1988/2018
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do 

Estado De Roraima, no uso de suas atribuições regimentais,
RESOLVE,

Art. 1º Conceder o usufruto de 10 (dez) dias das férias 
da servidora, Geórgia Amália Freire Briglia, matricula n° 17812, 
programadas para o período de 02/03/2018 a 11/03/2018, referentes ao 
exercício de 2018.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio Antônio Martins, 28 de fevereiro de 2018.
ANTÔNIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO

Superintendente Geral

públicos. Relator Deputado Evangelista Siqueira. Parecer Favorável. 
O Senhor Presidente Deputado Masany Eda, devido à ausência do 
Senhor Relator Deputado Chico Mozart, designou, como relator ad-hoc, 
o Senhor Deputado Valdenir Ferreira para fazer a leitura do Parecer. 
Não houve discussão. Submetido à votação, o Parecer foi aprovado 
pelos Membros presentes  na reunião;  03- Projeto de Lei  nº 080/17; 
de autoria do Senhor Deputado Mecias de Jesus, que Dispõe sobre o 
Dia do Pastor (a) no âmbito do Estado de Roraima”. Relator Deputado 
Chico Mozart. Parecer favorável. Não houve discussão. Submetido à 
votação, o Parecer foi aprovado pelos Membros presentes na reunião. 
04- Projeto de Lei nº 095/17;  de autoria do Senhor Deputado Mecias 
de Jesus, Dispõe sobre a denominação do Dia da Marcha para Jesus 
no âmbito do Estado de Roraima. Relator: Deputado Gabriel Picanço. 
Parecer Favorável. O Senhor Presidente solicitou ao Senhor  Relator 
fazer a leitura  do Parecer.  Antes de proferir a leitura, o Senhor Relator 
informou à Comissão que, durante a tramitação da Propositura nesta 
Comissão, o Senhor Deputado Marcelo Cabral apresentou Emendas, 
as quais foram acatadas por este Relator: Modificativa à EMENTA:  
Assegura-se aos alunos diabéticos, hipertensos, celíacos, fenilcetonúrico 
e com intolerância à lactose cardápio de alimentação escolar especial, 
adaptado à respectiva condição de saúde; Modificativa ao “Caput” 
do art. 1º   Fica assegurada a todos alunos de rede pública Estadual, 
diabéticos, hipertensos, celíacos, fenilcetonúricos e com intolerância 
à base de lactose, alimentação adequada adaptada a essa condição 
de saúde, durante as refeições, realizadas nos estabelecimentos de 
ensino; Modificativa:  ao “Caput” do art. 2º.  A direção de cada 
estabelecimento deverá, no início do ano letivo, certificar a presença de 
alunos matriculados em sua unidade de ensino que possuam diabetes, 
hipertensão, doença celíaca, fenilcetonúricos e com intolerância à 
lactose,  a  fim de providenciar o fornecimento de alimentação adequada.  
Logo após a leitura do Parecer com as  Emendas, foi submetido à discussão. 
Não houve discussão. Submetido à votação, o parecer foi aprovado com 
as Emendas  pelos Membros presentes na reunião; Encerramento: Não 
havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença 
de todos e declarou encerrada a reunião às treze horas e quarenta e cinco 
minutos. E, para constar, eu, Valnéia da Silva Gutierre, Secretária, lavrei 
a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor  
Presidente e encaminhada à publicação.  

Lenir Rodrigues
Presidente da Comissão

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

RESOLUÇÕES

ERRATA DA RESOLUÇÃO Nº 032/2018
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
Retificar a Resolução nº 032/2018 publicada no diário da 

Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, edição nº 2706 no dia 28 
de fevereiro de 2018. 
Onde lê-se: Autorizar o afastamento das servidoras Henriqueta Bríglia 
Rocha Portugal e Patricia Tavares, para viajarem aos municípios de 
Caracaraí, Iracema e Rorainópolis/RR, saindo no dia 23.01.2018 e com 
retorno no dia 24.02.2018,
Leia-se: Autorizar o afastamento das servidoras Henriqueta Cristina 
Bríglia Rocha Portugal e Patricia Tavares, para viajarem aos municípios 
de Caracaraí, Iracema e Rorainópolis/RR, saindo no dia 23.02.2018 e com 
retorno no dia 24.02.2018,

Palácio Antônio Martins, 28 de fevereiro de 2018.
ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO

Superintendente Geral
          

RESOLUÇÃO Nº 035/2018 
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1° Autorizar o afastamento da servidora EUMÁRIA 
DOS SANTOS AGUIAR, para viajar a Cidade de Ilhabela/SP, saindo no 
dia 23.05.2018 e com retorno no dia 26.05.2018, para participar da 19 ª 
Reunião Ordinária da Secretaria Nacional do Consumidor com o Sistema 
Nacional de Defesa do Consumidor.

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 28 de fevereiro de 2018.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral
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