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SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA

PROJETO DE LEI 
PROJETO DE LEI Nº 006 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2018.

Dispõe sobre a regulamentação das 
profissões que utilizam Terapias 
Naturais Complementares como 
a Massoterapia, a Quiropraxia e 
demais terapias naturais, no Estado 
de Roraima e dá outras disposições 
relacionadas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA decreta:

Art. 1º - Ficam regulamentadas as profissões que utilizam 
Terapias Naturais Complementares como a Massoterapia, a Quiropraxia e 
demais terapias naturais no âmbito do Estado de Roraima, conforme os 
parâmetros estabelecidos nesta lei.

Art. 2º - O órgão competente municipal fica responsável 
por emitir Licença de Funcionamento e Alvará Sanitário para que os 
profissionais Massoterapeutas, Quiropraxistas e Terapeutas Naturistas 
exerçam sua função, desde que estejam inscritos no Conselho Brasileiro 
de Massoterapia (CONBRAMASSO) ou qualificados – com habilitações e 
certificados legalizados, escola técnica ou ensino superior.

Art. 3º - Entendem-se como Terapias Naturais as práticas de 
promoção de saúde e prevenção de doenças, o estímulo à utilização de 
técnicas de avaliação energética - neuro/músculo/esquelética, ajustes ou 
manobras osteomusculares, massagens terapêuticas com fins de tratamento e 
prevenção na totalidade das terapias naturais nas suas diversas modalidades.

§ 1º - Dentre as Terapias Naturais destacam-se modalidades 
como: Massoterapia (todas as técnicas de Massagens Anma, Ocidental, 
Terapêutica, Massagem Estética Corporal e Facial, Massagem Drenante, 
Relaxante, Quick Massage, Shantala); Quiropraxia; Acupuntura 
(segmentar, auricular, crâniopuntura); Shiatsu; Reflexologia; 
Reflexoterapia; Naturopatia; Terapias de Florais; Fitoterapia; Reiki; 
Aromaterapia; Geoterapia; Cromoterapia; Alfaterapia; Iridologia; Hipnose; 
Homeopatia; Podologia; Yoga; Ayurveda; Hidroterapia; Psicanálise; 
Ginástica Terapêutica; Terapias de Respiração; Arteterapia; Biodança; 
Dança Circular; Meditação; Osteopatia e Terapia Comunitária Integrativa.

§ 2º - Para estarem habilitados a exercer as atividades terapêuticas 
naturais, citadas no parágrafo 1º do art. 3º desta Lei, os profissionais 
devem estar inscritos no Conselho Brasileiro de Auto Regulamentação da 
Massoterapia (CONBRAMASSO).

§ 3º - Compete ao Massoterapeuta:
I - Avaliar, planejar e definir o melhor tratamento terapêutico 

respeitando o limite de cada manobra em cada paciente;
II – Realizar o procedimento terapêutico e manter o cadastro do 

paciente sempre atualizado sobre cada atendimento executado, por menor 
que seja, sempre passando o feed back ao médico se este assim solicitar;

III – Nunca prescrever medicamentos ou solicitar qualquer tipo 
de exames;

IV – Tratar os pacientes com manobras de massagens 
terapêuticas, nunca utilizar aparelhos elétricos ou massageadores, todas as 
dores osteomusculares; dores de membros superiores e inferiores, coluna 
cérvico/tóraco/lombro/sacro, cabeça, lombalgias, ciatalgia, síndromes, 
stresse, depressão, sinusite, artrite, rinite, l.e.r., fascite plantar, tendinite, 
bursite, dores de cabeça, enxaqueca, túnel do carpo, esporão calcâneo, 
ombralgia, cervicalgia, etc.

V - Realizar consultoria, auditoria e emitir parecer técnico sobre 
a área de massoterapia e terapias naturais;

VI – Compor equipe multi e interdisciplinar de saúde, atuando 
em cooperação com os demais profissionais;

VII – Encaminhar o paciente aos demais profissionais de saúde, 
atuando em associação ou colaboração com os mesmos;

VIII – Coordenar e dirigir cursos na sua área específica de 
massoterapia e terapias naturais;

IX – Participar de bancas examinadoras e da elaboração de 
provas seletivas e de admissão para concursos por instituições públicas ou 
privadas;

§ 4º - Compete ao Quiropraxista:
I – Atuar na promoção, prevenção e proteção da saúde, bem 

como no tratamento das disfunções ósteoarticulares que interferem 
no sistema nervoso central e musculoesquelético por meio de ajuste 
ósteoarticular, visando a correção do complexo de subluxação.

Parágrafo Único: Para os fins desta lei, considera-se:
I - Ajuste articular: o procedimento terapêutico quiroprático que 
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através da energia curativa aplicada com as mãos em membros e músculos, 
utilizando-se de manobras terapêuticas, (massagens terapêuticas, shiatsu, 
reflexologia, etc.), agulhas (acupuntura), ervas (homeopatia), fitoterápicos, 
reiki (energia), yoga (relaxamento), entre outros tratamentos naturais.

A não regulamentação das profissões de Massoterapia e 
Quiropraxia no Brasil, tem abonado uma gama de cursos livres, sem 
qualquer controle, ministrados por pessoas que sequer tem formação 
específica na área, propiciando margem ao retrocesso da ciência e da 
fundamentação acadêmica requerida para garantir a formação. Assim, 
podendo cometer erros gravíssimos em procedimentos mal executados, 
pondo em risco a saúde e o bem estar da população.

É importante ressaltar os riscos que podem ocorrer quando 
pessoas sem a qualificação necessária são lançadas ao mercado de trabalho. 
Conforme o Artigo 24, incisos V e VIII e IX da Constituição Federal, 
competem aos Estados legislar sobre os assuntos referentes à produção e ao 
consumo, bem como responsabilidade por danos causados ao consumidor. 
Portanto, é necessário garantir aos profissionais de Massoterapia e 
Quiropraxia a regulamentação de suas profissões.

Sobretudo, este projeto foi elaborado a pedido de profissionais 
da área de Massoterapia e Quiropraxia que atuam em Roraima, peço aos 
meus nobres pares a aprovação desta matéria.

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2018
VALDENIR FERREIRA
Deputado Estadual - PV

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 006/2018

“Concede  a   Comenda   Orgulho   de   
Roraima   as pessoas que indica e dá 
outras providências.”

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições   legais, faz saber  
que  o Plenário  aprovou  e ela  promulga o seguinte  Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica concedida  a comenda  “Orgulho  de Roraima”  
aos seguintes  indicados, pelos relevantes serviços prestados ao esporte 
Roraimense:

I -Márcio de Souza Soares;
II -Washington Luiz carneiro  de Melo
III- Adysson Pereira de Carvalho;
Art. 2º  A  Mesa Diretora adotará as providências  necessárias 

para a realização de Sessão e da entrega da comenda constante  do presente 
instrumento normativo.

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

Sala de Sessões, 19 de fevereiro de 2018. 
JORGE EVERTON BARRETO GUIMARÃES

Deputado Estadual - PMDB
JUSTIFICATIVA

Os homenageados   desempenham   importantes funções  no  
âmbito   esportivo   em nosso  Estado.  Encabeçam  o  desenvolvimento  
do  karatê  na  região  sul  de  Roraima.  O agraciado Adysson Pereira é 
faixa preta  2º DAM e trabalha  com karatê no município  de São Luiz 
desde maio  de 2006.   Por sua vez, o Professor Washington  Luiz, pratica  
o ensino  do karatê  há 41anos.  Atualmente é o presidente  da Federação 
Amazonense de Karatê, e tem sido   parceiro   do   Estado  de   Roraima,   
proporcionando  aos  nossos  atletas,   acesso  a competições nacionais, via 
Confederação Brasileira de Karatê. Já o homenageado  Márcio  de Souza, 
atua  no  karatê  há  30  anos, quando  iniciou  seus treinos.  Fundou  o 
projeto  social Atletas do Futuro  em 2002, no município  de Rorainópolis, 
que contribui com a formação de caráter  de crianças e adolescentes, além  
de preparar  e classificar atletas  para  integrar a seleção olímpica do Brasil.

Neste sentido, rogo  aos demais pares desta augusta Casa de 
Leis, que votem  pela aprovação do referido projeto.

Sala de Sessões, 19 de fevereiro  de 2018.
JORGE EVERTON BARRETO GUIMARÃES

Deputado Estadual - PMDB

INDICAÇÕES

INDICAÇÃO Nº 020/18
                              A Parlamentar que esta subscreve, com amparo no 
art. 202 do Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento a 
Excelentíssima Governadora do Estado de Roraima da seguinte Indicação:

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA 
NO MUNICÍPIO DE IRACEMA – RR.

utiliza de força controlada, alavanca, direção específica, baixa amplitude 
e alta velocidade que é aplicada em segmentos articulares específicos e 
nos tecidos adjacentes com o objetivo de causar influência nas funções 
articulares e neurofisiológicos;

II – Complexo de subluxação: disfunção motora segmentar, o 
qual incorpora a interação de alterações patológicas em tecidos musculares, 
ligamentosos, vasculares e conectivos. 

Art. 4º - A atividade de Quiropraxia de que trata esta Lei, 
somente poderá ser exercida por profissional devidamente qualificado em 
nível técnico ou superior; ou com título de especialista; ou com registro na 
Associação Nacional de Fisioterapia em Quiropraxia (ANAFIQ); ou ainda 
por profissionais práticos em Quiropraxia.

Parágrafo Único – Os profissionais práticos em Quiropraxia, 
citados no art. 4º desta Lei, só poderão exercer sua função desde que 
comprovem trabalhar na área por não menos de 05 (cinco) anos e 
estejam devidamente legalizados junto ao Conselho Brasileiro de Auto 
Regulamentação da Massoterapia (CONBRAMASSO).

Art. 5º - Fica o Poder Executivo Estadual, através da Secretaria 
Estadual de Saúde (Sesau), incumbido da implantação de programas 
voltados para a realização de terapias naturais para o atendimento à 
população na rede estadual de saúde.

Parágrafo único - Constituem objetivos do Programa de 
Terapias Naturais:

I – A implantação do uso das Terapias Naturais nas unidades de 
saúde do Estado;

II – A disponibilidade de contratação de profissionais através 
de Convênios, Processo Seletivo ou Concurso Público dos profissionais 
terapeutas naturistas para atuarem nas unidades de saúde estaduais.

Art. 6º - Para a realização de programas voltados para a 
realização de terapias naturais, citados no art. 5º desta Lei, o Poder 
Executivo poderá celebrar convênios federais, estaduais ou municipais, 
para captação de recursos; bem como celebrar convênios com entidades 
representativas Terapêuticas Naturistas, Clínicas de Massoterapia e de 
Terapias Naturais Complementares.

Art. 7º - As despesas decorrentes da execução desta Lei 
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias; suplementadas, se 
necessário; e em convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 10º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
JUSTIFICATIVA

A implantação das Terapias Naturais, através da Massoterapia, 
Quiropraxia e Terapias Naturais Complementares, objeto desta propositura, 
busca assegurar o atendimento adequado à população e o reconhecimento 
destas atividades profissionais.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a 
Massoterapia e Quiropraxia são profissões que lidam com o diagnóstico, 
tratamento e a prevenção de desordens do sistema neuromuscular-
esquelético e dos efeitos destas ordens na saúde geral.

Estas terapias naturais têm o objetivo de prevenir e tratar lesões 
sem o uso de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos: dores de cabeça; 
enxaqueca; cervicalgia; dores na coluna; lombalgia; ciatalgia; ombralgia; 
bursite; tendinite; l.e.r.; síndrome do túnel do carpo; tarso; fascite plantar; 
stresse; depressão; entorses; etc.

A relação entre a estrutura da coluna vertebral e do sistema 
musculoesquelético, especialmente coordenado pelo sistema nervoso, 
constitui a essência da Quiropraxia e do seu enfoque para a restauração e 
preservação da saúde. Para a sua realização, utiliza-se ajustes de técnicas 
específicas com o propósito de restaurar a função articular do paciente. 

Os ajustes biomecânicos específicos da Quiropraxia e 
as técnicas massoterapêuticas diferem de outros procedimentos de 
manipulação corporal utilizados pelos demais profissionais da saúde. Ou 
seja, é importante destacar que Fisioterapia, Quiropraxia e Massoterapia, 
são áreas distintas que apresentam todo um histórico diferenciado, uma 
filosofia e manipulação peculiar dentro de seus respectivos escopos de 
prática. Por isso cada profissional evita utilizar-se de terminologias que 
possam confundir o publico em relação às suas credenciais.

Trata-se de distintos e reconhecidos protocolos de avaliação, 
diagnóstico e tratamento ancorado nas bases acadêmicas de cada profissão. 
A formação destes profissionais, massoterapeutas e quiropraxistas, propicia 
habilidades e competências únicas para que o profissional realize o 
diagnóstico discernido dos processos que exigem intervenção médica ou 
de outras áreas da saúde.

A massoterapia surgiu há mais de cinco mil anos. É originária 
da China, onde é largamente utilizada por toda a população. Uma medicina 
tradicional chinesa que é reconhecida mundialmente pela sua altíssima 
eficácia e competência. 

No Brasil, deu-se o nome de Massoterapia, ou terapia de cura 
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fundamento de nossa República. 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, 
formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 
em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:
(...)
III - a dignidade da pessoa humana.

Assim sendo, é de extrema necessidade e urgência recuperação 
de 30 km de asfalto na RR 203, até a vila do Tepequem no município de 
Amajarí.

É com esse desiderato que apresentamos a presente indicação.
Sala das Sessões, Boa Vista/RR, 19 de fevereiro de 2018.

Lenir Rodrigues
Deputada Estadual PPS/RR

INDICAÇÃO Nº 030/18
                              A Parlamentar que esta subscreve, com amparo no 
art. 202 do Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento a 
Excelentíssima Governadora do Estado de Roraima da seguinte Indicação:

RECUPERAÇÃO DA VICINAL QUE DÁ ACESSO À 
COMUNIDADE COQUEIRINHO E DEMAIS COMUNIDADES – 
MUNICÍPIO DE NORMANDIA /RR.

JUSTIFICATIVA
A vicinal é a principal via de acesso a Comunidade Coqueirinho 

e as comunidades adjacentes, localizada no município de Normandia, 
encontra-se em condições precárias, no qual impossibilita o acesso dos 
moradores, bem como dos visitantes a comunidade pois a via apresenta-se 
intrafegável. 

A recuperação da vicinal é uma questão inclusive de segurança, 
pois os moradores daquela localidade, preocupados, temem que a situação 
se agrave mais ainda, pois a cada chuva o trecho torna-se ainda mais 
perigoso e intrafegável. Frisa-se que esta situação se encontra assim há 
anos, ou seja, nenhum tipo de melhoria foi realizada naquela região.

Nesse contexto, vale destacar que o direito à segurança está 
elencado na Constituição Federal: Vejamos: 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados, na forma desta Constituição. 
(grifo nosso)

Ligado intimamente ao Direito Social da Segurança, 
encontramos o Princípio da Dignidade Humana. Reduto intangível do 
ser humano. Este por sua vez, esculpido na Constituição Federal como 
fundamento de nossa República. 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, 
formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 
em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:
(...)
III - a dignidade da pessoa humana.

Portanto, é de extrema necessidade e urgência recuperação da 
vicinal que dá acesso a comunidade Coqueirinho e comunidades adjacentes 
no município de Normandia RR 

É com esse desiderato que apresentamos a presente indicação.
Sala das Sessões, Boa Vista/RR, 19 de fevereiro de 2018.

 Lenir Rodrigues
Deputada Estadual PPS/RR

INDICAÇÃO Nº 031/18
 A Parlamentar que esta subscreve, com amparo no art. 202 do 
Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento a Excelentíssima 
Governadora do Estado de Roraima da seguinte Indicação:

RECUPERAÇÃO DE 1,5 KM DE EXTENSÃO DA 
ESTRADA QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE IMBAUBA– 
MUNICÍPIO DE NORMANDIA /RR.
                                            JUSTIFICATIVA

A estrada de principal acesso a Comunidade de Imbauba, 
localizada no município de Normandia, encontra-se em condições precárias, 
no qual impossibilita o acesso dos moradores, bem como dos visitantes a 
comunidade durante o inverno, pois a via torna-se intrafegável. 

A recuperação de 1,5 km de extensão da estrada é uma questão 
inclusive de segurança, pois os moradores daquela localidade, preocupados, 
temem que a situação se agrave mais ainda, pois a cada chuva o trecho 

                                            JUSTIFICATIVA
A benfeitoria solicitada se faz necessária, devido haver uma 

carência de opções de lazer, esporte e entretenimento no munícipio de 
Iracema. A solicitação da construção de uma quadra é um anseio antigo 
de toda a comunidade que ali vive, além disso, trará maior qualidade de 
vida à população que terá um local apropriado para realizar suas atividades 
esportivas.

O lazer por meio do esporte traz benefícios tanto para a 
saúde física, quanto para a saúde mental, contribuindo para o bem-estar 
individual, proporcionando benefícios significativos ao seus praticantes e 
um melhor convívio social, pois a prática de atividades físicas contribui 
para a diminuição de problemas e doenças crônicas, além de ajudar a  
combater o sedentarismo, que é uns dos principiais responsável pelo grande 
crescimento da obesidade no Brasil, agrega benefícios à comunidade e a 
possibilidade de envolver jovens e crianças em atividades esportivas e de 
lazer, intencionando assim afastá-los das drogas, violência e marginalidade. 

Nesse contexto, vale destacar que o direito ao esporte não se 
limita apenas à prática esportiva convencional, mas em conjunto com a 
prática recreativa, de lazer e de divertimento, o que o coloca no rol dos 
direitos sociais, elencados na Constituição Federal de 1988: 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, 
a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, 
a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. 
(grifo nosso).

Ligado intimamente ao Direito Social do Lazer, encontramos o 
Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, um dos fundamentos do Estado 
Democrático de Direito, este por sua vez, esculpido na Constituição Federal 
como fundamento de nossa República. 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, 
formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 
em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:
(...)
III - a dignidade da pessoa humana.

Portanto, é de extrema necessidade a construção de uma quadra 
poliesportiva no município de Iracema, para proporcionar uma melhor 
qualidade de vida para os moradores do município.

É com esse desiderato que apresentamos a presente indicação.
Sala das Sessões, Boa Vista/RR, 19 de fevereiro de 2018.

Lenir Rodrigues
Deputada Estadual PPS/RR

 
INDICAÇÃO Nº 029/18

                              A Parlamentar que esta subscreve, com amparo no 
art. 202 do Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento a 
Excelentíssima Governadora do Estado de Roraima da seguinte Indicação:

RECUPERAÇÃO DE 30 KM DE ASFALTO DA RR 203 ATÉ 
A VILA TEPEQUEM – MUNICÍPIO DE AMAJARÍ/RR.
                                            JUSTIFICATIVA

A Rodovia Estadual RR 203 é o principal acesso a vila do 
Tepequem, vista como ponto de alto potencial turístico do Estado de 
Roraima, localizada no município de Amajarí, ao norte do Estado, porém, 
30 km dessa rodovia encontra-se em condições precárias, prejudicando 
o escoamento do cultivo dos produtores agrícolas da vila, dificultando o 
acesso por parte dos turistas, trazendo prejuízos aos pequenos empresários 
locais, e também prejudicando os alunos que necessitam do transporte 
escolar na região. 

A recuperação do asfalto é uma questão inclusive de segurança, 
pois os moradores daquela localidade, preocupados, temem que a situação 
se agrave mais ainda, pois a cada chuva o trecho torna-se ainda mais 
perigoso e intrafegável. Frisa-se que esta situação se encontra assim há 
anos, ou seja, nenhum tipo de melhoria foi realizada naquela região.

Nesse contexto, vale destacar que o direito à segurança está 
elencado na Constituição Federal: Vejamos: 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados, na forma desta Constituição. 
(grifo nosso)

Ligado intimamente ao Direito Social da Segurança, 
encontramos o Princípio da Dignidade Humana. Reduto intangível do 
ser humano. Este por sua vez, esculpido na Constituição Federal como 
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encaminhando Relatório de Atividades – 3º Trimestre de 2017. RECEBIDO 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS: Projeto de Lei nº 011/18, 
de 27/02/18, que “Altera os anexos “C e I” da Lei estadual nº 925, de 13 de 
setembro de 2013, referente à nomenclatura e às atribuições nos cargos em 
comissão do quadro de pessoal do Ministério Público de Contas do Estado 
de Roraima”. RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: Indicação nº 036, de 
21/02/18, de autoria do Deputado Evangelista Siqueira, encaminhando ao 
Governo do Estado, solicitação para reforma e adequação da rede elétrica 
na Escola Estadual Mariano Vieira, no Município de Normandia-RR; 
Indicação nº 037, de 21/02/18, de autoria do Deputado Evangelista Siqueira, 
encaminhando ao Governo do Estado, solicitação para reforma predial da 
Escola Estadual Indígena Siminiyo, localizada na Comunidade Indígena 
Canta Galo, Município de Pacaraima –RR; Indicação nº 038, de 21/02/18, 
de autoria do Deputado Evangelista Siqueira, encaminhando ao Governo 
do Estado, solicitação para aquisição de material didático-pedagógico para 
a Escola Estadual Indígena Siminiyo, localizada na Comunidade Indígena 
Canta Galo, Município de Pacaraima –RR; Indicação nº 039, de 22/02/18, 
de autoria do Deputado Oleno Matos, encaminhando ao Governo do 
Estado, sugerindo a criação de 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; Indicação nº 040, de 22/02/18, de autoria da Deputada 
Lenir Rodrigues, encaminhando ao Governo do Estado, solicitação para 
regularização do fornecimento de água potável pela CAERR, na Vila 
Antônio Ribeiro Campos, Município de Iracema-RR; Indicação nº 041, de 
05/02/18, de autoria dos Deputados Oleno Matos e Soldado Sampaio, 
encaminhando ao Governo do Estado, sugerindo o envio de Projeto de Lei 
Complementar a esta Casa Legislativa revogando o art. 1º da LC nº 136, de 
17/06/2008, e o § 21 do art. 56 da LC nº 052, de 28/12/2001, 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; Indicação nº 042, de 26/02/18, de autoria do Deputado 
Zé Galeto, encaminhando ao Governo do Estado, solicitação para 
manutenção da bomba d’água localizada na Vila Moderna, Município de 
Caroebe-RR; Indicação nº 043, de 26/02/18, de autoria do Deputado Zé 
Galeto, encaminhando ao Governo do Estado, solicitação para construção 
de duas pontes de madeira de aproximadamente 10m de comprimento, 
localizadas na Vicinal 5 – Trairão, Município de Amajari-RR; Requerimento 
nº 006, de 22/02/18, de autoria da Comissão Especial Externa, criada nos 
termos da Resolução nº 32/15, requerendo prorrogação de prazo por igual 
período para seu funcionamento; Requerimento nº 007, de 21/02/18, de 
autoria do Deputado Evangelista Siqueira, requerendo a realização de 
Audiência Pública às 15h, do dia 15 de março do corrente ano, no Plenário 
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”; Requerimento nº 008/18, de 
autoria da Comissão de Indústria, Empreendedorismo, Comércio, Turismo 
e Serviços, requerendo que a Sessão Plenária do dia 06 de março do 
corrente ano, seja transformada em Comissão Geral para tratar de questões 
cruciais que dizem respeito ao aumento exorbitante da violência para com 
o segmento das micro e pequenas empresas do Estado de Roraima, em 
especial no município de Boa Vista, bem como buscar sugestões e novos 
conceitos em segurança pública; Comunicado s/nº, de 21/02/18, de autoria 
do Deputado Oleno Matos, informando sua desfiliação do Partido 
Progressista a partir do dia 10 de janeiro de 2018, passando a compor, a 
partir de então, o Partido Comunista do Brasil – PC do B; Memorando nº 
016, de 22/02/18, de autoria do Deputado Marcelo Cabral, informando sua 
ausência na sessão plenária do dia 22 de fevereiro do corrente ano. 
DIVERSOS: Ofício nº 357/17, de 13/12/18, da Secretaria de Estado do 
Planejamento e Desenvolvimento - SEPLAN, informando celebração dos 
Convênios: nº 021/17-Ger/Secult/Grupo Folclórico Coração do Sertão; nº 
22/17-Ger/Secult/Associação de Dança de Mucajaí; nº 23/17-Ger/Secult/
Agremiação Cultural Nova Era; nº 24/17-Ger/Secult/Agremiação Cultural 
Calypshow; nº 25/17-Ger/Agremiação Folclórica Cultural Explosão Junina 
e nº 26/17-Ger/Secult/Grupo Folclórico Coração de Estudante; Ofício nº 
358/17, de 13/12/17, da Secretaria de Estado do Planejamento e 
Desenvolvimento- SEPLAN, celebrando os Convênios: nº 21/17 Ger/
Secult/Associação Folclórica de Caracaraí Cobra Mariana; nº 30/17/Ger/
Secult/Município de Amajari; Ofício nº 380/17, de 26/12/17, da CAIXA - 
Gerência Executiva de Governo Boa Vista/RR, notificando Crédito de 
Recursos Financeiros no valor de R$ 5.069.077,80 (cinco milhões sessenta 
e nove mil setenta e sete reais e oitenta centavos); Ofício nº 381/17, de 
26/12/17, da CAIXA - Gerência Executiva de Governo Boa Vista/RR, 
notificando Crédito de Recursos Financeiros no valor de R$ 4.865.694,15 
(quatro milhões oitocentos e sessenta e cinco mil seiscentos e noventa e 

torna-se ainda mais perigoso e intrafegável. Frisa-se que esta situação se 
encontra assim há anos, ou seja, nenhum tipo de melhoria foi realizada 
naquela região.

Nesse contexto, vale destacar que o direito à segurança está 
elencado na Constituição Federal: Vejamos: 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados, na forma desta Constituição. 
(grifo nosso)

Ligado intimamente ao Direito Social da Segurança, 
encontramos o Princípio da Dignidade Humana. Reduto intangível do 
ser humano. Este por sua vez, esculpido na Constituição Federal como 
fundamento de nossa República. 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, 
formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 
em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:
(...)
III - a dignidade da pessoa humana.

Portanto, é de extrema necessidade e urgência recuperação de 
1,5 km de extensão da estrada que dá acesso a Comunidade de Imbauba no 
município de RR 

É com esse desiderato que apresentamos a presente indicação.
Sala das Sessões, Boa Vista/RR, 19 de fevereiro de 2018.

 Lenir Rodrigues
Deputada Estadual PPS/RR

INDICAÇÃO Nº 033/2018
A Parlamentar que esta subscreve, com amparo no art. 202 do 

Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento a Excelentíssima 
Senhora Governadora do Estado de Roraima do seguinte Indicativo:
REFORMA DA PONTE DE 28 METROS SOBRE O RIO JACAMIM 
NA VICINAL DO JACAMIZINHO- MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR.

JUSTIFICATIVA
A locomoção dos Munícipes do Cantá e o escoamento do cultivo 

dos inúmeros produtores agrícolas moradores das comunidades daquela 
região, atualmente encontra-se prejudicados em razão do estado crítico da 
ponte em torno de 28 metros de extensão, localizada sobre o rio Jacamim 
na vicinal do jacamizinho. A ponte permanece totalmente danificada desde 
o último período chuvoso da região, prejudicando a população local que 
necessita diariamente trafegar naquele trecho.

É com esse desiderato que apresentamos a presente indicação.
Sala das Sessões, Boa Vista/RR, 19 de fevereiro de 2018.

Lenir Rodrigues
Deputada Estadual PPS/RR

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA

== REPUBLICAÇÃO POR ERRO MATERIAL ==
ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA SEXCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA 
SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUINQUAGÉSIMO QUINTO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
Às nove horas do dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e dezoito, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima sexcentésima 
sexagésima sexta 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 Jalser 
Renier, declarou aberta a Sessão. Após, convidou a Senhora Deputada 
Lenir Rodrigues para atuar como Segunda-Secretária ad hoc, a qual 
solicitou proceder à leitura da Ata da Sessão anterior, que foi lida e aprovada 
na íntegra. Em seguida, solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário, Deputado 
Naldo da Loteria, que procedesse à leitura do Expediente: RECEBIDOS 
DO PODER EXECUTIVO: Ofício nº 222, de 22/02/18, de autoria do 
Secretário-Chefe da Casa Civil, encaminhando cópia do Ofício nº 444/18/
GAB/SESAU, com informações prestadas em relação à Indicação 
Parlamentar nº 337/17, de autoria do Deputado Izaías Maia; Ofício nº 223, 
de 22/02/18, de autoria do Secretário-Chefe da Casa Civil, encaminhando 
cópia do Ofício nº 462/18/GAB/SESAU, com informações prestadas em 
relação à Indicação Parlamentar nº 506/17, de autoria dos Deputados Zé 
Galeto e Naldo da Loteria. RECEBIDO DO TRIBUNAL DE CONTAS: 
Ofício nº 14, de 26/02/18, do Conselheiro-Presidente do TCERR, 



6 BOA VISTA , 06 DE MARÇO DE 2018DIÁRIO DA ALE/RR ED. Nº 2710

da Violência”, tendo como Lema: “Em Cristo somos todos irmãos”(Mt 
23,8)”, de autoria do Deputado Evangelista Siqueira; Requerimento nº 
008/18, que “requer que a sessão plenária do dia 06 de março do corrente 
ano seja transformada em Comissão Geral para tratar de questões cruciais 
que dizem respeito ao aumento exorbitante da violência para com o 
segmento das micro e pequenas empresas do Estado de Roraima, em 
especial no município de Boa Vista e sugestões e novos conceitos em 
segurança pública”, de autoria da Comissão de Indústria, Empreendedorismo, 
Comércio, Turismo e Serviços; Mensagem Governamental de Veto nº 
007/18, que veta parcialmente o 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 011/18, de 27/02/18, que “Altera os anexos “C e 
I” da Lei estadual nº 925, de 13 de setembro de 2013, referente à 
nomenclatura e às atribuições nos cargos em comissão do quadro de pessoal 
do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima”, de autoria do 
Ministério Público de Contas; Projeto de Lei nº 043/17, que “torna 
dispensável a exigência do poder público estadual de autenticação de cópia 
em cartório de documentos pessoais e adota outras providências”, de 
autoria da Deputada Aurelina Medeiros; Projeto de Lei nº 063/17, que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da Carteira de Vacinação 
no ato da matrícula escolar”, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues; 
Projeto de Lei nº 086/17, que “garante aos alunos das instituições públicas 
e privadas de ensino do Estado de Roraima o acesso à água potável e 
filtrada e dá outras providências”, de autoria do Deputado Masamy Eda; 
Projeto de Lei nº 088/17, que “institui no Calendário Oficial do Estado a 
Virada Feminina”, de autoria da Deputada Aurelina Medeiros; Projeto de 
Lei nº 093/16, que “dispõe sobre a inclusão de intérprete de língua de sinais 
(libras) nos órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta e 
nas empresas concessionárias de serviços públicos”, de autoria do Deputado 
Zé Galeto; Projeto de Lei nº 140/16, que “dá denominação a bem público 
estadual Dr. Romualdo Ruiz e dá outras providências”, de autoria dos 
Deputados Izaías Maia e Zé Galeto; Projeto de Lei nº 163/16, que 
“denomina a vicinal São Silvestre como Rodovia Raimundo Pinheiro e dá 
outras providências”, de autoria do Deputado Gabriel Picanço. Em seguida, 
o Senhor Presidente suspendeu a Sessão para que as Comissões em conjunto 
pudessem analisar e emitir parecer às referidas matérias. Após o tempo 
necessário, o Senhor Presidente reabriu a Sessão e solicitou ao Senhor 
Primeiro-Secretário proceder à leitura do Requerimento nº 001/18, que 
colocado em discussão e votação simbólica, foi aprovado por unanimidade 
dos deputados presentes. Dando continuidade, o Senhor Presidente solicitou 
ao Senhor Primeiro Secretário que procedesse à leitura do Requerimento nº 
004/18, que, colocado em discussão e votação simbólica, foi aprovado por 
unanimidade dos deputados presentes. Continuando, o Senhor Presidente 
solicitou ao Senhor Primeiro Secretário que procedesse à leitura do 
Requerimento nº 006/18, que, colocado em discussão e votação simbólica, 
foi aprovado por unanimidade dos deputados presentes. Prosseguindo, o 
Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro Secretário que procedesse 
à leitura do Requerimento nº 007/18, que, colocado em discussão e votação 
simbólica, foi aprovado por unanimidade dos deputados presentes. 
Continuando, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro Secretário 
que procedesse à leitura do Requerimento nº 008/18, que, colocado em 
discussão e votação simbólica, foi aprovado por unanimidade dos deputados 
presentes. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Primeiro Secretário que procedesse à leitura da Mensagem Governamental 
de Veto nº 007/18, de veto parcial ao Projeto de Lei nº 121/17, que, colocada 
em discussão e votação nominal/eletrônica, foi rejeitada por 18 votos não, 
2 votos sim e nenhuma abstenção. Após, o Senhor Presidente solicitou ao 
Senhor Primeiro Secretário que procedesse à leitura do Projeto de Lei nº 
011/18, bem como do Parecer da Comissão. Colocado em discussão e 
votação nominal/eletrônica, a matéria foi aprovada por 20 votos favoráveis, 
nenhum contra e nenhuma abstenção. Em seguida, o Senhor Presidente 
transferiu as demais matérias constantes na pauta da Ordem do Dia para a 
próxima Sessão. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Senhor Deputado 
Evangelista Siqueira convidou os senhores membros da Comissão de 
Defesa dos Direitos Humanos, Minorias e Legislação Participativa para 
reunião, após a Sessão. A Senhora Deputada Lenir Rodrigues convidou os 
membros da Comissão de Educação, Desporto e Lazer para reunião, após a 
Sessão. E, não havendo mais nada a tratar, às onze horas e cinquenta e três 
minutos, o Senhor Presidente encerrou a Sessão e convocou outra para o dia 
28, 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, Jalser Renier, Jânio Xingú, Joaquim Ruiz, 
Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy Eda, Naldo da 
Loteria, Odilon Filho, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

quatro reais e quinze centavos); Ofício nº 1179/17, de 28/12/17, da 
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento- SEAPA, referente ao 
Requerimento de Pedido de Informação nº 006/17, da Comissão de 
Agricultura, Pecuária e Política Rural, através do Ofício nº 097/2017/SL/
PRES; Ofício nº 001/18, de 03/01/18, do Secretário de Estado do 
Planejamento e Desenvolvimento, celebrando o convênio entre o Estado de 
Roraima, através da Secretaria de Estado da Infraestrutura e o Município de 
São Luiz/RR; Ofício nº 004/18, de 03/01/18, da CAIXA - Gerência 
Executiva de Governo Boa Vista/RR, notificando Crédito de Recursos 
Financeiros no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); Ofício nº 
032/18, de 08/01/18, da CAIXA - Gerência Executiva de Governo Boa 
Vista/RR, notificando Crédito de Recursos Financeiros no valor de R$ 
469.189,06 (quatrocentos e sessenta e nove mil cento e oitenta e nove reais 
e seis centavos); Ofício nº 034/18, de 08/01/18, da CAIXA - Gerência 
Executiva de Governo Boa Vista/RR, notificando Crédito de Recursos 
Financeiros no valor de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos 
reais); Ofício nº 038/18, de 09/01/18, da CAIXA - Gerência Executiva de 
Governo Boa Vista/RR, notificando Contrato de Repasse Financeiro no 
valor de R$ 2.699.388,00 (dois milhões seiscentos e noventa e nove mil e 
trezentos e oitenta e oito reais); Ofício nº 039/18, de 09/01/18, da CAIXA 
- Gerência Executiva de Governo Boa Vista/RR, notificando Contrato de 
Repasse Financeiro no valor de R$ 2.549.350,00 (dois milhões quinhentos 
e quarenta e nove mil e trezentos e cinquenta reais); Ofício nº 040/18, de 
09/01/18, da CAIXA - Gerência Executiva de Governo Boa Vista/RR, 
notificando Contrato de Repasse Financeiro no valor de R$ 321.300,00 
(trezentos e vinte e um mil e trezentos reais); Ofício nº 041/18, de 09/01/18, 
da CAIXA - Gerência Executiva de Governo Boa Vista/RR, notificando 
Contrato de Repasse Financeiro no valor de R$ 2.999.650,00 (dois milhões 
novecentos e noventa e nove mil e seiscentos e cinquenta reais); Ofício nº 
042/18, de 09/01/18, da CAIXA - Gerência Executiva de Governo Boa 
Vista/RR, notificando Contrato de Repasse Financeiro no valor de R$ 
2.499.220,00 (dois milhões quatrocentos e noventa e nove mil e duzentos e 
vinte reais); Ofício nº 18/18, de 16/01/18, do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública/ Coordenação de Celebração de Instrumentos de 
Repasse da SENASP, comunicando a celebração dos convênios entre o 
Ministério da Justiça, por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança 
Pública e o Estado de Roraima/RR; Ofício nº 154/18, de 20/02/18, da 
Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA, informando 
a alteração na composição da diretoria, nomeando o Diretor Comercial 
Deyvison Correa Fernandes, como Diretor Presidente Interino; Ofício nº 
01/18, de 20/02/2018, do Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados- SJMR/
RR, solicitando Audiência Pública; Ofício nº 107/18, de 21/02/18, da 
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento- SEAPA, 
encaminhando cópia do Ofício nº 1179/2017/GAB/SEAPA, contendo 
informações solicitadas através do Ofício nº 013/201/S.L/PRES; Ofício 
Circular nº 001/18, de 18/01/18, da Secretaria de Planejamento e 
Desenvolvimento- SEPLAN, convidando para a 7ª Reunião da Comissão 
Institucional do Zoneamento Ecológico- Econômico de Roraima; Ofício 
Circular nº 01/18, de 24/01/18, do Conselho Estadual de Cultura, 
informando sua nova composição de Direção Superior - Biênio 2018/2019. 
GRANDE EXPEDIENTE: O Senhor Deputado Joaquim Ruiz iniciou 
manifestando sua preocupação com o processo imigratório de venezuelanos, 
destacando que o Estado não tem condições de abrigá-los sem que haja 
planejamento, uma vez que já está afetando as áreas da saúde e educação, 
além do índice de violência que amedronta a população. Continuando, 
sugeriu a criação de assentamentos e projetos voltados para a agricultura e 
avicultura, onde os imigrantes serão capacitados e terão a oportunidade de 
comercializar seus produtos. Finalizou, informando que já chegou a 
primeira parte do laboratório de anatomia da Universidade Estadual de 
Roraima -UERR, um dos mais modernos do país, que irá servir para todos 
os cursos da área de saúde, ressaltando que, dos seis professores contratados 
para o Curso de Medicina daquela instituição, um tem pós-doutorado e os 
outros cinco são doutores. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente 
anunciou para pauta da Ordem do Dia a discussão e votação, em turno 
único, das seguintes proposições: Requerimento nº 001/18, que “requer a 
criação de Comissão Especial Externa para análise da crise migratória de 
cidadãos venezuelanos”, de autoria de vários deputados; Requerimento nº 
004/18, que “requer a realização de Audiência Pública para o dia 02 de 
março do corrente ano, às dez horas, no intuito de discutir a privatização da 
Boa Vista Energia S/A”, de autoria do Deputado Soldado Sampaio; 
Requerimento nº 006/18, da Comissão Especial Externa, criada pela 
Resolução nº 032/15, que “requer prorrogação de prazo por igual período 
para seu funcionamento”; Requerimento nº 007/18, que “requer a realização 
de Audiência Pública no dia 15 de março do corrente ano, às 15 horas, no 
Plenário Deputada Noêmia Bastos Amazonas, com a finalidade de tratar do 
tema da Campanha da Fraternidade de 2018 – “Fraternidade e a Superação 
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Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Otília Sousa Pinto, no 
valor de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais); Comunicado nº 
AL157652, de 04/12/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Genira Brito Rodrigues, 
no valor de R$ 3.210,00 (três mil duzentos e dez reais); Comunicado nº 
AL157653, de 04/12/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual de 1º Grau Prof. Venceslau 
Catossi, no valor de R$ 4.260,00 (quatro mil duzentos e sessenta reais); 
Comunicado nº AL157654, de 04/12/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros à Associação de Pais e Mestres, da Escola Estadual Dom José 
Nepote, no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais); 
Comunicado nº AL157655, de 04/12/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Professor 
Darci Ribeiro, no valor de R$ 1.880,00 (mil oitocentos e oitenta reais). 
GRANDE EXPEDIENTE: O Senhor Deputado Coronel Chagas iniciou 
seu pronunciamento destacando que aumentou o número de profissionais 
da segurança pública e seus familiares que passaram a ser alvo do crime 
organizado. De acordo com o Senhor Deputado, enquanto o profissional 
está de serviço, ele recebe uma arma, mas, quando termina a jornada de 
trabalho, ele fica desarmado, uma vez que a corporação não tem condições 
de disponibilizar arma a todos os profissionais, razões que o levaram a 
sugerir ao Governo do Estado a isenção do ICMS para armas de fogo a 
esses profissionais. Continuando, destacou que foi aprovado nesta Casa 
projeto de lei que isenta do ICMS os profissionais de segurança pública 
para aquisição de arma de fogo, mas foi vetado. Prosseguindo, informou 
que no próximo mês de abril será realizada reunião do CONFAZ e destacou 
que para o tema ser discutido é necessário um secretário de estado apresentar 
a matéria, e pediu apoio aos seus pares para que apresentem uma indicação 
ao Governo do Estado solicitando que o Secretário da Fazenda encaminhe 
proposição tratando do tema para a ordem do dia da referida reunião. 
Finalizou solicitando à Superintendência Legislativa que prepare uma 
proposta de indicação a ser assinada pelos Senhores Parlamentares e 
encaminhada ao Governo do Estado. O Senhor Deputado Joaquim Ruiz 
iniciou sua fala manifestando sua insatisfação com a burocracia enfrentada 
pelo povo de Roraima ao tentar se aposentar pelo INSS. Continuando, 
informou que desde 2015, com mais de 35 anos de contribuição, solicitou 
sua aposentadoria, mas ainda não conseguiu o benefício. De acordo com o 
Senhor Deputado, por conta da burocracia em Roraima, muitos contribuintes 
estão indo para outros estados para se aposentarem. Segundo o Senhor 
Parlamentar, um servidor do INSS lhe sugeriu que entrasse na justiça para 
obter o benefício mais rápido. Finalizou informando que o parlamentar não 
tem previdência especial e vai ter que acionar a justiça para obter o 
benefício. 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 093/16, que “dispõe sobre a inclusão de 
intérprete de língua de sinais (libras) nos órgãos e entidades da administração 
pública direta ou indireta e nas empresas concessionárias de serviços 
públicos”, de autoria do Deputado Zé Galeto; Projeto de Lei nº 140/16, que 
“dá denominação a bem público estadual Doutor Romualdo Ruiz e dá 
outras providências”; de autoria dos Deputados Izaías Maia e Zé Galeto; 
Projeto de Lei nº 163/16, que “denomina a vicinal São Silvestre como 
rodovia Raimundo Pinheiro e dá outras providências”, de autoria do 
Deputado Marcelo Cabral; 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; 
Projeto de Lei nº 063/17, que “dispõe sobre a obrigatoriedade da 
apresentação da carteira de vacinação no ato da matrícula escolar”, de 
autoria da Deputada Lenir Rodrigues; Projeto de Lei nº 086/17, que 
“garante aos alunos das instituições públicas e privadas de ensino do Estado 
de Roraima o acesso à água potável e filtrada e dá outras providências”, de 
autoria do Deputado Masamy Eda; Projeto de Lei nº 043/17, que “torna 
dispensável a exigência do Poder Público Estadual autenticação de cópia, 
em cartório, de documentos pessoais e adota outras providências”, de 
autoria da Deputada Aurelina; Projeto de Decreto Legislativo nº 002/18, 
que “declara de utilidade pública a Organização Não Governamental do 
Corpo de Bombeiros Civil-CBC”, de autoria do Deputado Valdenir 
Ferreira; Projeto de Decreto Legislativo nº 003/18, que “declara de 
Utilidade Pública a Associação de Moradores do Bairro Cauamé, de autoria 
do Deputado Valdenir Ferreira; e Pedido de Informação nº 001/28, 

ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA SEXCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA 
SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUINQUAGÉSIMO QUINTO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
Às nove horas do dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezoito, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima sexcentésima 
sexagésima sétima 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. RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO: Mensagem 
Governamental nº 20, de 27/02/18, encaminhando para apreciação Projeto 
de Lei que “altera dispositivos da Lei nº 1.242, de 22 de janeiro de 2018”, 
relacionados à autorização para abertura de créditos suplementares. 
RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: Projeto de Lei nº 006, de 27/02/18, de 
autoria do Deputado Valdenir Ferreira, que “dispõe sobre a regulamentação 
das profissões que utilizam terapias naturais complementares como a 
massoterapia, a quiropraxia e demais terapias naturais no Estado de 
Roraima e dá outras disposições relacionadas”; Projeto de Lei nº 007, de 
27/02/18, de autoria do Deputado Brito Bezerra, que “altera o artigo 1º, 
caput, da Lei 1.176, de 27 de abril de 2017”; Indicação nº 044, de 23/02/18, 
de autoria do Deputado Naldo da Loteria, encaminhando ao Governo do 
Estado, solicitação para abertura da estrada vicinal Cachoeirinha, localizada 
na Vila Jundiá, Município de Rorainópolis-RR; Pedido de Informação nº 
001, de 27/02/18, de autoria do Deputado Soldado Sampaio – Presidente da 
Comissão de Administração, Serviços Públicos e Previdência, requerendo 
que sejam prestadas pelo Diretor-Presidente do IPER, ao término de cada 
semestre do presente ano legislativo, informações referentes ao período; 
Memorando nº 005, de 27/02/18, de autoria do Deputado Jorge Everton, 
justificando sua ausência na Sessão Ordinária do dia 22 de fevereiro do 
corrente ano. DIVERSOS: Comunicado nº AL157641, de 04/12/17, do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando 
liberação de recursos financeiros à Secretaria de Estado de Educação e 
Desporto, no valor de R$ 99.400,00 (noventa e nove mil e quatrocentos 
reais); Comunicado nº AL157642, de 04/12/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Euclides da Cunha, no valor de R$ 5.290,00 (cinco mil 
duzentos e noventa reais); Comunicado nº AL157643, de 04/12/17, do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando 
liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola 
de 1º Grau Maria das Neves, no valor de R$ 6.990,00 (seis mil novecentos 
e noventa reais); Comunicado nº AL157644, de 04/12/17, do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação 
de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual 
João Rodrigues da Silva, no valor de R$ 2.530,00 (dois mil quinhentos e 
trinta reais); Comunicado nº AL157645, de 04/12/17, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de 
recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual 
Monteiro Lobato, no valor de 13.620,00 (treze mil seiscentos e vinte reais); 
Comunicado nº AL157646, de 04/12/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual de 1º Grau 
Professora Maria dos Prazeres Mota, no valor de R$ 9.890,00 (nove mil 
oitocentos e noventa reais); Comunicado nº AL157647, de 04/12/17, do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando 
liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola 
Estadual de 1º e 2º Graus Pres. Castelo Branco, no valor de R$ 5.830,00 
(cinco mil oitocentos e trinta reais); Comunicado nº AL157648, de 
04/12/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 
informando liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e 
Mestres da Escola Estadual de 1º e 2º Graus Pe. José Monticone, no valor 
de R$ 6.690,00 (seis mil seiscentos e noventa reais); Comunicado nº 
AL157649, de 04/12/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual José Aureliano da Costa, 
no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais); Comunicado nº 
AL157650, de 04/12/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual São Vicente de Paula, no 
valor de R$ 5.420,00 (cinco mil quatrocentos e vinte reais); Comunicado nº 
AL157651, de 04/12/17, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
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 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 
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, 

requerendo, após ouvir o plenário, que sejam prestadas pelo Diretor-
Presidente do IPER, ao término de cada semestre do presente ano 
legislativo, as seguintes informações referentes ao período: meta atual para 
os investimentos RPPS sob a guarda do IPER; montante atual dos recursos 
RPPS sob a gestão; planilha e gráficos contendo percentuais e valores 
investidos em instituições financeiras públicas, privadas, seus respectivos 
fundos e rentabilidade, CNPJ e dados sobre solidez, risco e conservadorismo; 
fundo de maior e menor rentabilidade ao referido período, descrevendo o 
nome e o CNPJ da instituição responsável (top 10/ Bottom 10); tabela das 
carteiras do IPER aplicadas nas instituições financeiras públicas, 
comparando os produtos similares e detalhando os demais; detalhamento 
dos novos investimentos e diversificações realizados; cópia das atas e 
deliberações da COINVEST e do CEP; demais informações do portfólio do 
IPERR, de autoria da Comissão de Administração, Serviços Públicos e 
Previdência. Em seguida, por falta de quórum regimental para deliberação 
das matérias, o Senhor Presidente transferiu a pauta da Ordem do Dia para 
a próxima Sessão. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Senhor Deputado 
Soldado Sampaio convocou os membros da Comissão de Administração, 
Serviços Públicos e Previdência para reunião após a Sessão. 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 28, 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, Joaquim Ruiz, Lenir Rodrigues, 
Marcelo Cabral, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, 
Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA

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.
 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.
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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.
 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 

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 
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 
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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 
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 

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, 
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 
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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 
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 

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 
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 



12 BOA VISTA , 06 DE MARÇO DE 2018DIÁRIO DA ALE/RR ED. Nº 2710

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.

ATA DA 2659ª SESSÃO, EM 14 DE DEZEMBRO DE 2017.
54º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER.

 Às nove horas do dia quatorze de dezembro de dois mil e 
dezessete, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
sexcentésima quinquagésima nona Sessão Ordinária do quinquagésimo 
quarto período Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado de Roraima.
  O Senhor Presidente Jalser Renier – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro 
aberta a presente Sessão.
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário que proceda à leitura da 
Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Evangelista Siqueira – 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 Chico Mozart – O Expediente 
consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS:
 Projeto de Lei nº 166, de 13/12/17, de autoria do Deputado 
Jorge Everton, que “institui a Semana Estadual da Agricultura Familiar, 
Pecuária e Agronegócios, a ser comemorada, anualmente, na última semana 
de julho, e dá outras providências”.
 Projeto de Decreto Legislativo nº 069, de 13/12/17, de autoria do 
Deputado Gabriel Picanço, que “concede a Comenda Orgulho de Roraima 
ao Senhor Alan Robson Alexandrino Ramos e dá outras providências”.
 Requerimento nº 124, de 12/12/17, de autoria do Deputado 
Soldado Sampaio – Vice-Presidente da Comissão Especial Interna criada 
nos termos da Resolução nº 014/17, requerendo prorrogação de prazo por 
igual período para seu funcionamento.
 Memorando nº 102, de 13/12/17, de autoria da Deputada Ângela 
Águida Portella, informando sua ausência na Sessão Plenária do dia 13 de 
dezembro do corrente ano.
 Memorando nº 050, de 13/12/17, de autoria do Deputado Zé 
Galeto, comunicando sua ausência nas sessões plenárias dos dias 13 e 14 de 
dezembro do corrente ano.
 DIVERSOS:
 Comunicado nº AL151616, de 23/11/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Presidente Castelo 
Branco, no valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais).
 Comunicado nº AL151617, de 23/11/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola Rujane Severiano dos 
Santos, no valor de R$ 10.340,00 (dez mil trezentos e quarenta reais).
 Era o que constava do expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para o 
Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart procede à 
chamada dos oradores inscritos para o Grande Expediente.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas - Bom dia, Presidente 
Jalser Renier, caros colegas profissionais do meio de comunicação, 
servidores desta Casa, e todos os que nos acompanham aqui neste plenário 
com suas presenças. Também o nosso o nosso bom-dia a todos os que 

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 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 
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divergente do outro, por uma situação ou outra. Mas tem sempre aquela 
palavra centrada, do diálogo, que não nos permite fugir do foco uma vez 
que, mesmo que eu não concorde com um ou com outro pensamento, mas 
que a gente vote a matéria, porque nós sabemos que o bem maior está em 
torno do povo de Roraima e para os interesses do Estado. Então, queria 
manifestar a minha alegria de ter podido passar esse período com Vossa 
Excelência. Aprendi bastante, eu que sou um parlamentar jovem, e a sua 
longa experiência, como Governador do Estado, como secretário, como 
parlamentar, me engrandeceu pessoalmente, enquanto parlamentar. E quero 
dizer que mesmo Vossa Excelência não disputando o pleito de 2018, mas 
reafirmando que continuará sendo um militante político, quem ganha com 
isso é o estado de Roraima, porque nós sempre estaremos unidos em prol da 
melhoria do nosso estado. Muito Obrigado, Senhor Presidente e Senhores 
Deputados, era só para fazer esse registro.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas continua - Agradeço ao 
Deputado Evangelista, confirmando as nossas palavras com essa referência 
necessária ao Deputado Flamarion Portela. Meu amigo, eu tenho certeza 
que Vossa Excelência ainda vai contribuir muito ainda para o crescimento 
do nosso Estado, na construção de políticas que visam a melhoria da 
qualidade de vida de todos os roraimenses.
 O segundo ponto é que eu preciso fazer um comentário sobre 
uma reunião que o Parlamento Amazônico, em conjunto com o Parlasul 
e a Unale, realizará no dia 07 de dezembro em Brasília para tratar da 
instalação dos free shops nas cidades gêmeas de fronteira, apenas para dar 
uma satisfação a esta Casa e a toda a sociedade roraimense, já que não tive 
oportunidade nas sessões anteriores. Mas, Senhor Presidente, posso dizer 
com toda a convicção que a aprovação da Lei Federal nº 12.723, de 2012, 
pode se dizer, Deputado Joaquim Ruiz, que esteve presente lá com a gente, 
que foi a ação mais importante nos últimos 10 anos para o crescimento 
econômico das cidades chamadas cidades de fronteira. As cidades de 
fronteira têm uma dificuldade muito grande para o seu crescimento 
econômico, pela sua distância dos grandes centros elas acumulam grandes 
perdas econômicas e estruturais. A maioria das nossas cidades de fronteira 
tem do outro lado uma cidade vizinha que são áreas de livre comércio, 
são zona franca, há um crescimento econômico do outro lado da fronteira, 
enquanto há o desemprego do lado da fronteira do nosso país. Por isso, 
essa lei de 2012, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo 
Presidente da República, está em vias de se instalar, de se concretizar e 
o Parlamento Amazônico, juntamente, com o Parlasul e a Unale, estão 
numa mobilização política por todo o país. Nós temos 32 cidades gêmeas 
de fronteiras, dez na região amazônica, duas aqui em Roraima, Bonfim e 
Pacaraima, e todos sabem que do outro lado da fronteira, em Pacaraima, 
nós temos Santa Helena, uma cidade que economicamente há um comércio 
com emprego e com geração de renda e melhoria na qualidade de vida, 
da mesma forma em Bonfim Lethem. O que era Lethem há cinco anos? 
O que é Lethem hoje? O crescimento econômico que tem lá, a construção 
civil, a geração de empregos, o comércio... Enquanto isso as nossas cidades 
do lado de cá da fronteira definham, com desemprego, com pobreza, sem 
possibilidade de crescimento econômico, pois a instalação de free shops 
em área de fronteira vai inverter essa situação. Hoje nós verificamos que 
de quatro a cinco ônibus que vem de Manaus para atravessar a fronteira 
do Bonfim para Lethem, para fazer compras em Lethem, são recursos que 
poderiam ficar aqui em Roraima, gerando emprego aqui e fortalecendo a 
nossa economia. Nós fizemos esse seminário em Brasília para mobilizar a 
classe política do país, tivemos a presença de senadores, deputados federais, 
deputados estaduais de todos os estados que compõe esses parlamentos, 
dos prefeitos dessas cidades, dos vereadores dessas 32 cidades. Tivemos lá 
a exposição da Receita Federal informando que a instrução normativa da 
receita federal foi colocada para consulta pública. O prazo para sugestões 
de melhoria do texto encerrou dia 08 de dezembro, e a promessa da receita 
federal é que até o mês de março a instrução normativa estará concluída, 
da mesma forma que o software que vai controlar o sistema de compras e 
vendas das empresas e também dos cidadãos que vão fazer compras. Eu 
tenho certeza que a partir de março, abril, estará liberado a instalação dos 
free shops nas cidades de Bonfim e Pacaraima e, com isso, dezenas, centenas 
de empresas vão se instalar nesses dois municípios e vão gerar milhares 
de empregos e movimentar a economia do nosso estado, que é o que nós 
precisamos. Roraima precisa ficar independente, não ficar tão dependente 
da economia de contracheque do serviço público. E é através de ações dessa 
natureza, Deputado Joaquim Ruiz, que nós vamos conseguir isso, fortalecer 
a economia do nosso estado, através do comércio e da indústria e os free 
shops é uma dessas maneiras que nós podemos conseguir isso. Então, era 
apenas para dar satisfação a todos dessa ação do Parlamento Amazônico, 
da Unale e do Parlasul, pelo crescimento das cidades de fronteiras. Muito 
obrigado a todos e nosso bom-dia.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Não havendo mais 

nos acompanham através do sinal da TV Assembleia em sua residência. 
Eu ocupo esta tribuna hoje para tratar de dois pontos, Senhor presidente. 
Vou ser breve, porque temos uma solenidade importante hoje, onde serão 
homenageados os profissionais médicos que tanto contribuem para a saúde 
do nosso Estado. Mas o primeiro ponto que me traz a esta tribuna, é para 
fazer uma referência ao nosso colega Deputado Francisco Flamarion Portela. 
O Deputado Flamarion, ontem, fez um pronunciamento se despedindo 
desta Casa, em razão de o Deputado Oleno estar retornando, pois foi ele 
o Deputado eleito na coligação e o Deputado Flamarion Portela foi seu 
suplente e estar deixando esta Casa. O Deputado Flamarion fez um discurso 
que nos emocionou e eu não pude fazer um aparte ontem porque tive que 
sair para tratar de um assunto urgente. Então, Flamarion, quero dizer que 
cheguei nesta casa dia 01 de janeiro de 2011 e aqui eu tive a oportunidade de 
lhe conhecer. O Deputado Flamarion Portela me ensinou muito nesses quase 
07 anos como parlamentar. Eu sou servidor público, venho da profissão de 
Policial Militar, mas o traquejo político, as articulações, o entendimento 
para se chegar a uma deliberação, Flamarion, foi você que me ensinou com 
sua experiência e o seu exemplo. Nesses 07 anos, Flamarion, eu sempre 
procurei chegar cedo, por ser militar, mas sempre encontrava você antes 
de mim aqui neste plenário com a sua presença registrada nesse painel. E 
isso me servia de inspiração, não só a sua assiduidade como a sua eficiência 
no debate e na construção de políticas para este Estado. Flamarion o seu 
preparo intelectual e emocional me ajudou a moldar minha conduta aqui 
dentro, para o debate, sempre sendo aquele que resolve as coisas através 
do debate e não de um avanço mais agressivo como a gente ver aqui ou 
acolá de um ou outro colega. Então, a presença de Vossa Excelência neste 
parlamento foi para mim um grande aprendizado. Eu concedo um aparte a 
Vossa Excelência.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Flamarion Portela - 
Senhor Presidente, senhoras e senhores Deputados, meu amigo Deputado 
Coronel Chagas, primeiro gostaria de agradecer as suas generosas palavras, 
saiba que também nutro por Vossa Excelência um respeito profundo, pela 
sua dedicação, pelo seu compromisso de fazer todas as suas ações com 
muita eficiência, com muita dedicação. E foi durante esse período pretérito 
uma honra muito grande conviver com Vossa Excelência. Ontem eu falei 
que no próximo pleito eu não vou mais disputar voto diretamente para mim, 
mas eu vou ser sempre um militante político, sempre com atenção especial 
para esta Casa.
 O Poder Legislativo, senhores e senhoras que estão nos ouvindo 
e nos assistindo hoje, é o mais bonito dos poderes. E eu explico, porque 
assim eu o avalio. O Poder Executivo nomeia, demite, paga, contrata. 
O Poder Judiciário absorve, condena, solta. O Poder Legislativo é um 
poder abstrato e é mais ainda um poder compartilhado. Aqui cada voto 
representa um, vinte quatro avos. O voto do Presidente Jalser é igual ao 
voto de qualquer outro Deputado; o voto do Primeiro-Secretário é igual 
a qualquer um dos outros Deputados também quando votarem, portanto é 
um poder que eu nutro um profundo respeito. Entendo o papel fundamental 
deste Poder na sociedade - o Poder Legislativo quer seja a nível nacional, 
estadual ou municipal - é um Poder importantíssimo, porque dentro dos 
pilares que dão sustentação a este Poder, Deputado Chagas, além do 
fiscalizar e além de elaborar leis, ele representa o conjunto da sociedade. Os 
deputados que aqui estão, estão aqui porque o povo elegeu, estão porque o 
povo escolheu, dando a eles uma autorização para que pudesse representar 
todos da sociedade.
 E para finalizar, eu digo o que o Deputado Berinho disse certa 
vez aqui, e eu tive a oportunidade de ver e registrar:  aqui pode não estar 
os melhores, mas aqui estão aqueles que o povo escolheu. Muito obrigado 
pelas suas referências, pelas suas palavras e, com certeza, estaremos juntos 
nessa jornada de 2018. Um abraço fraternal e obrigado.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas continua - Com certeza, 
Deputado Flamarion, suas palavras são justas pela sua conduta ética, 
profissional. Eu tenho certeza que Vossa Excelência engrandeceu este 
Poder. Eu concedo um aparte ao Deputado Evangelista Siqueira.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Evangelista Siqueira 
- Obrigado Deputado Chagas, assim como Vossa Excelência, ontem, eu 
também não pude expressar aqui um aparte na fala do querido Flamarion. 
E, pela questão do retorno do Deputado Oleno, ele se afasta, mas gostaria 
de dizer que uma das coisas que ele passou nesse período é fruto do 
acúmulo de saberes, de quem foi governador, de quem já passou por este 
parlamento. Ele diz o seguinte, quando se refere que o Parlamento é um 
dos poderes mais bonitos, ele costuma dizer, eu aprendi com ele, que o 
Parlamento é o espaço do diálogo, parlar, como o Flamarion costuma dizer, 
é a Casa do entendimento, através do diálogo. Então, o Deputado Flamarion 
Portela sempre teve uma palavra muito serena, sábia nos momentos de 
grandes discussões que, porventura, nós tenhamos tido aqui na Casa, 
em algum momento, quando o clima se acirra, por um entendimento 
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infinita poder compartilhar este momento com os senhores e senhoras 
que estão aqui. E podem ter certeza que esta é simplesmente uma singela 
homenagem que estamos reconhecendo pelo profissionalismo, pela força, 
pelo espírito de vontade de fazer o melhor e salvar centenas, milhares 
de vidas, como é o caso dos senhores e senhoras. Muito obrigado pela 
oportunidade, e pela condição de tê-los aqui na nossa Casa.
 Senhoras e senhores, eu fui breve nas minhas colocações, 
porque temos alguns Deputados que vão usar a palavra, vou deixar o tempo 
para que os Deputados possam evoluir, pois temos os homenageados para 
fazer. Pela inscrição passo a palavra ao Deputado Chico Mozart.
 O Senhor Deputado Chico Mozart – Primeiramente gostaria 
de agradecer a oportunidade ímpar de poder homenagear esses médicos, 
agradecer a indicação da Deputada Angela Águida Portella, que foi a autora 
da proposição. Para mim é uma satisfação muito grande ter a oportunidade 
de hoje homenagear o meu pai, um dos principais motivadores da minha 
campanha, a pessoa que realmente abraçou o meu sonho de estar aqui hoje. 
E, para mim, pai, esse é um momento único, momento de estar aqui hoje 
podendo retribuir um pouco do que o Senhor fez por mim e principalmente 
por todos os médicos, principalmente os que estão aqui, hoje, que foram 
indicados, têm um grande papel aqui nesta Casa. Esta Casa sabe que 
tem muito ainda a ser feito por vocês, entendemos as dificuldades que 
vocês passam. Muitos médicos hoje pagam para trabalhar. Trabalham em 
condições precárias e eu queria deixar aqui essa singela homenagem aos 
médicos e dizer que contem com esta Casa. Nós fazemos o nosso papel e 
eu tenho certeza que tem muito a ser feito e vocês poderão contar sempre 
conosco. Obrigado!
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Deputado Chico Mozart, 
obrigada pelas suas palavras e pelo tempo que o senhor tomou.
 Com a palavra a Senhora Deputada Angela Portella.
 A Senhora Deputada Angela A. Portella – Bom dia a todos, 
sejam todos bem-vindos. Este é um momento muito gratificante para nós, 
estamos muito honrados em recebê-los aqui, principalmente por estarmos 
hoje prestando essa homenagem tão bonita e tão justa a esses profissionais 
que fazem a diferença entre a vida e a morte para nós, para as nossas famílias, 
para a sociedade. É com grande orgulho, que como irmã de médico e mãe 
de duas futuras médicas, que hoje eu tenho a honra de conceder a comenda 
Orgulho de Roraima para vários médicos. Muitos aqui amigos e muitos 
dos quais, eu e minha família também somos pacientes e que exercem com 
competência sua função no dia a dia. Admiro os médicos, pois dedicam 
suas vidas a salvar e curar outras vidas. Só de faculdade são 06 anos, e pelo 
menos 3 de residência, além dos estudos que nunca param. Além do estudo 
intenso, muitos abdicam de festa de Natal, de Ano Novo, de feriados, de 
finais de semana com suas famílias, momentos que não voltam, para ficar 
nos plantões servindo a nossa sociedade. É um trabalho intenso que nem 
sempre é só motivo de alegrias, pois quando um médico perde um paciente, 
ele também se sente parte dessa perda. Então, a todos os médicos que aqui 
estão, e os outros que estão nos seus plantões e não puderam vir, parabéns! 
E continuem a cuidar de nós e levar esperança e cura a todos que precisam.
 Nesta ocasião, também homenageamos o Conselho Regional de 
Medicina de Roraima que em maio do ano passado completou 50 anos. O 
CRM é uma instituição séria que zela pela ética médica, fiscaliza a saúde 
oferecida à população, para que seja oferecida com qualidade e dignidade. 
Parabéns a toda diretoria do CRM, em nome da Presidente Blenda Garcia, 
Doutor Alexandre Marques, primeiro Vice-Presidente; Doutora Rosa Leal, 
segunda Vice-Presidente; Marilza Bezerra e Edson Bussard Secretários; 
Marcelo Arruda, corregedor; Ricardo Loureiro, subcorregedor e Domingo 
Sávio, tesoureiro. A todos os médicos, parabéns! Vocês não só são orgulho 
de Roraima, como também o orgulho do Brasil. Muito obrigada e bom dia 
a todos!
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Convido os Doutores 
Licarião, Cacau, Marcelo Batista, para tomarem assento à bancada dos 
Deputados. Saúdo a participação do Doutor Reinaldo Neves, ex-Presidente 
do Tribunal de Contas, é um prazer imenso recebê-lo em nossa Casa. 
Convido para fazer uso da palavra o Senhor Deputado Masamy Eda.
 O Senhor Deputado Masamy Eda – Primeiramente quero 
dar um bom dia a todos, saudar toda classe médica em nome da nossa 
Presidente, Doutora Blenda. Parabenizar a Deputada Ângela Águida e o 
Presidente desta Casa pelo reconhecimento e essa justa homenagem para 
vocês, os profissionais da saúde, que exercem diariamente suas funções, 
salvando vidas em todo o nosso estado. E, em nome de todos os Deputados 
que estão presentes, gostaria de dizer aos médicos que não puderam estar 
aqui neste momento, por ordem do ofício, que sabemos da sua dedicação 
e do compromisso de cada um de vocês. Quero parabenizar alguns amigos 
meus aqui presentes, que hoje são médicos e a cada um dos colegas que se 
fazem presentes. Quero parabenizar mais uma vez cada um de vocês. Muito 
obrigado!

nenhum orador inscrito para o Grande Expediente, neste momento, 
atendendo ao Requerimento n° 017/17, encerraremos esta Sessão Ordinária 
e daremos início a uma Sessão Especial que homenageará os médicos do 
Estado de Roraima, por seus relevantes serviços prestados a toda sociedade 
roraimense.
 Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a esta Casa. É um 
prazer imenso recebê-los em nossa instituição. Quero agradecer e saudar 
todos os médicos que aqui se encontram. Hoje é um momento importante 
para o Legislativo porque é o reconhecimento de todos esses profissionais, 
que salvam vidas, que fazem com que... apesar das dificuldades que o 
estado passa, mas nenhum profissional deixa de fazer o seu papel, cumprir 
a sua responsabilidade e fazer o que pode ser melhor para a população de 
Roraima. É um prazer imenso recebê-los aqui, sintam-se em casa.
 Convido para compor da Mesa a Senhora Deputada Aurelina 
de Medeiros, Presidente da Comissão de Saúde e Saneamento desta Casa 
Legislativa.
 Convido para compor a Mesa dos Trabalhos a Doutora Blenda 
Avelino Garcia, Presidente do Conselho Regional de Medicina.
 Convido para compor a Mesa dos Trabalhos o Doutor Mozart.
 Convido para compor a Mesa dos Trabalhos a Doutora Sílvia 
Távora.
 Convido para compor a Mesa dos Trabalhos a Doutora Rochele. 
É um prazer imenso recebê-la aqui.
 Convido para compor a Mesa dos Trabalhos o Doutor Deodato, 
que não fica velho nunca. Parabéns pela sua juventude.
 Convido para compor a Mesa dos Trabalhos o Doutor Rômulo 
Ferreira, que sem dúvida alguma, um dos melhores profissionais que temos 
aqui no estado.
 Convido para compor a Mesa dos Trabalhos, o meu amigo 
protagonista do Cine ALE e Cidadania, que impulsionou o nosso projeto, 
Doutor Aderbal.
 Convido para compor a Mesa dos Trabalhos minha amiga 
Doutora Eugênia Glaucy.
 Convido para compor a Mesa dos Trabalhos a Doutora Celeste.
 Convido para compor a Mesa dos Trabalhos o Doutor Marcelo 
Nakashima.
 Convido para compor a Mesa dos Trabalhos o Doutor Mauro 
Assato.
 Convido o Doutor Renato, Presidente da Associação dos 
Magistrados para que tome assento nas bancadas dos Deputados. Seja bem-
vindos a nossa Casa.
 Sob a proteção de Deus em nome do povo de Roraima, declaro 
aberta a presente Sessão Especial, convocada nos termos regimentais, 
através do Requerimento n° 017/17.
 Neste momento convidamos os presentes para, em posição de 
respeito, cantarmos o Hinos Nacional e em seguida o Hino de Roraima.
 (Execução dos Hinos Nacional e Hino de Roraima).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Senhoras e Senhores, 
convido para compor a Mesa dos Trabalhos, a convite desta Presidência, 
Doutora Elaine Bianchi, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 
Roraima.
 Quero agradecer imensamente em nome do Poder Legislativo a 
presença e participação de todos nesta manhã. É um prazer imenso recebê-
los aqui na nossa Casa.
 Quero parabenizar todos os Senhores Deputados: Chico Mozart, 
Angela Águida, Masamy Eda, Flamarion Portela, Mecias de Jesus, Aurelina 
Medeiros, Jorge Everton, Brito Bezerra, George Melo e Lenir, Rodrigues, 
autores das indicações para todos os profissionais que aqui se encontram.
 A Assembleia Legislativa fica infinitamente cheia de alegria 
neste momento tão importante. Momento em que estamos homenageando 
vocês, porque vocês merecem, por tudo aquilo que vocês fazem para o bem 
do nosso Estado, para o bem da nossa terra e para o bem do nosso povo.
 Sabemos que quando você faz uma opção de ser médico, você 
tem a responsabilidade de salvar vidas, de mudar a vida de uma pessoa, 
mudar o destino de uma família. Eu, particularmente, já vivi em alguns 
momentos da minha vida onde precisei de muitos profissionais que estão 
aqui. Eu e minha família sabemos que apesar das dificuldades por qual 
passa o estado, o dever está sempre acima das dificuldades que nós temos, e 
os senhores e senhoras estão sempre preparados para nos receber, para nos 
atender e para fazer o que é certo.
 Eu tenho o maior apreço pela categoria, pelos médicos do 
meu estado, porque sei exatamente o que significa você estar diante das 
dificuldades, enfrentá-las e passar por cima dos problemas em função de 
uma vida. Isso nós já tivemos e temos diariamente aqui no nosso estado, 
cotidianamente. Não tenho palavra para agradecer este momento, porque 
é um momento ímpar para mim, para o Poder legislativo, é uma alegria 
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vou citar dois casos das minhas netas, uma tem quase dois anos e a outra 
tem cinco anos. O Doutor Deodato que é avô das minhas netas também, 
ele conversando com a mais velha disse o seguinte: Maria Alice você vai 
ser uma grande médica, você tem um pai médico, tem a mãe médica, e ela 
disse: está bem vovô, mas eu não quero trabalhar muito não. E a Marina, 
quando vejo lá na casa deles, Deputado Jalser, quando a mamãe delas vai 
sair, ela diz chorando: mamãe não vai trabalhar. E daqui a pouco o papai 
sai também e ela diz: papai não vai trabalhar não, chorando também. Só 
estou ilustrando que às vezes até sacrifica esse convívio do lar, do convívio 
fraternal e amável com os filhos para se dedicar à medicina. Com que intuito 
Deputado Chagas? Salvar vidas! Aqui para finalizar eu digo, não só tem 
salvadores de vida. não só tem benfeitores não, aqui estão os milagreiros, 
um abraço.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Deputado 
Flamarion, Deputado que está se despedindo da Assembleia Legislativa, foi 
uma satisfação imensa ter Vossa Excelência nesta Casa. Vossa Excelência 
é um político preparado para qualquer desafio e qualquer responsabilidade 
de gestão que seja passado para Vossa Excelência. É um prazer imenso 
conviver e ter convido com você.
 Com a palavra o Senhor Deputado Mecias de Jesus.
  O Senhor Deputado Mecias de Jesus – Senhor Presidente, 
Deputado Jalser Renier, Senhora Presidente do Tribunal de Justiça do estado 
de Roraima, Elaine Bianchi; Senhora Presidente do Conselho de Medicina, 
Doutora Blenda, caros colegas Deputados, sinceramente, eu nunca vi esta 
Casa tão repleta do bem como estou vendo hoje, com os médicos e médicas 
do estado de Roraima, representados aqui na Mesa e com esse Plenário 
tomado de médicos e amigos que fazem bem a este estado.
 Eu fico orgulhoso, Deputado Jalser, e feliz. A Comenda Orgulho 
de Roraima foi criada por mim, como Presidente da Assembleia Legislativa, 
justamente para homenagear as pessoas que orgulham Roraima. E Roraima 
tem orgulho de dizer para o Brasil inteiro e para o estado de Roraima 
que essas pessoas nos fazem o bem e temos orgulho delas, mesmo tendo 
homenageado na minha época uns 800 pioneiros de todos os municípios 
do estado de Roraima. Quero aproveitar e pedir vênia de Vossa Excelência 
e comunicar a todos os presentes que estamos com nosso livro pronto que 
homenageia nossos pioneiros do estado de Roraima, contando a história de 
todos os municípios de Boa Vista, sua população, seu primeiro morador, os 
pioneiros, e começamos agora dia 17 pelo município do Caroebe a fazer 
o lançamento desse livro, contando a história de todos os municípios do 
estado de Roraima. E Vossa Excelência, com muita galhardia, com muita 
competência, dá continuidade a isso por sua iniciativa, por iniciativa dos 
colegas Deputados, como nesse caso aqui, iniciativa da Deputada Ângela 
Águida em homenagear o Conselho Regional de Medicina. E, entre essa 
homenagem, está sendo colocado emenda de vários Deputados para 
homenagear vários médicos.
 Quero citar aqui o nome de alguns médicos que de uma forma 
ou de outra, direta ou indiretamente, como disse o Deputado Flamarion, 
já ajudaram a mim e a minha família e ajudam todo o estado de Roraima. 
Começo com o Doutor Aderbal, como disse o Nadinho, faz tanto tempo, se 
a gente for lembrar do tempo que ele era magro... Doutor Rômulo, Doutora 
Rochele, Doutora Sílvia, que quantas vezes cuidou dos meus filhos, Doutor 
Mozart, Doutora Blenda, Doutor Deodato, que cuidou do coração da minha 
mãe, cuida do coração do meu pai, Doutora Eugênia, Doutora Celeste, 
que cuidou muito dos meus filhos, Doutor Marcelo Nakashima. Às vezes 
ligo na madrugada para ele, dizendo que não estou legal, estou sentindo 
algumas coisas e tal, e ele me responde prontamente, também o Doutor 
Deodato que cuidou do coração de toda minha família e cuida do meu e 
o Doutor Marcelo Nakashima também. Doutor Mauro Assato, cuidou de 
mim, da minha mulher e de todos os meus filhos. Enfim, mas não posso 
deixar de lembrar a Doutora Francinéia, Suzete Mota, Edson Bussad, 
Domingos Sad, Denisson Fassanaro, quando Jhonatan tinha 30 dias de 
nascido e praticamente sem esperança de vida, eu saí atrás dele desesperado 
e o Denisson disse: Fique calmo, fique tranquilo que teu filho vai ficar bom!  
E, graças a Deus, está aí o Jhonatan com a benção de Deus e com a ajuda do 
Denisson na época se dedicou muito pela saúde do meu filho; Doutor João 
Fernandes, o Doutor Francisco Farias, que incomodo de vez em quando no 
consultório dele, por telefone ou onde encontro ele; Doutor Kalil, Doutor 
César Pena, Doutor Alexandre, Doutora Imeri, Doutor Chicola, Doutor 
Célio Wanderley, Doutor Homero Neto, Doutor Marlon, Doutor Cacau... 
Lembro que meu pai veio de Baliza, uns 40 anos atrás, meu pai veio com 
a perna esbagaçada e ninguém acreditava que serviria mais pra nada, e o 
pessoal informou que só tinha o Cacau, na época era o único que tinha no 
estado de Roraima, e o Cacau se dedicou, recuperou as pernas do meu pai 
e, hoje, ele anda perfeitamente bem. Então, só tenho que agradecer a todos 
esses médicos amigos que cuidaram tão bem da minha família e cuidam de 
mim e de todos nós, Doutor Emanuel Licarião e todos os médicos amigos 

 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado Deputado 
Masamy, agora fará uso da palavra a Senhora Deputada Aurelina.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Bom dia a todos. 
Gostaria de saudar a Mesa na pessoa do Presidente. Vou fazer o uso da 
palavra bem rápido, apesar de eu ter dois filhos médicos, Doutor Juliano, a 
quem eu fiz uma homenagem por ser o radiologista mais velho de Roraima, 
um dos primeiros especialistas que chegou aqui, que tenho certeza que não 
orgulha só a mim, mas a muitos. Doutor Jean, meu filho, que também é 
radiologista e foi homenageado pelo Deputado Masamy, obrigada meu 
colega. Eu queria lembrar de tantas pessoas que eu conheço. Doutores 
Francinéia, Mozart, Vitor que já me operou, Eugênia, Mauro, Marcelo, 
Sílvia, falar o nome de todos, por quem a gente tem apreço e sempre 
tivemos uma proximidade, respeito imenso. São pessoas por quem a gente 
tem um carinho imenso, dentro do objetivo de estar sempre procurando 
atuar no Estado, melhorar a saúde, a gente conta sempre com o apoio desses 
profissionais que estão aqui. E quero saudar a todos em nome da Doutora 
Blenda, Presidente do Conselho e em nome do Doutor Alexandre, são 
tantos. A gente tem um apreço muito grande pelos profissionais da saúde, 
pelos médicos em especial, sabemos das adversidades, tantos trabalham 
com um esforço sobre-humano, esforço pessoal para salvar vidas. Muitas 
vezes sem as condições necessárias, sem a especialidade certa. Muitas vezes 
você é oftalmologista, tem que cuidar de uma pessoa que tem um problema 
cardíaco. Não é, Doutor Rômulo? A gente tem muito carinho e respeito por 
todos vocês. Sabemos que não estão todos que merecem ser homenageados. 
Aqui tem pessoas que juntamente com a Deputada Ângela, que desde o ano 
passado, fizemos um projeto, relacionamos, já completamos em 2017 falta 
muito, mas não vai demorar muito a solenidade de hoje, certamente vamos 
fazer outra complementando os profissionais que mereceriam estar aqui 
hoje, e que também merecem o respeito dessa Casa. Um abraço e parabéns 
a todos.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Esta Mesa agradece a 
presença da Doutora Francinéia aqui na nossa Casa. Muito obrigado pela 
sua presença.
 Com a palavra o Senhor Deputado Flamarion Portela.
 O Senhor Deputado Flamarion Portela – Bom dia a 
todos, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, haja vista 
que o nosso tempo deva ser curto, porque todos querem falar. Vou 
cumprimentar a Mesa em nome da Doutora Elaine Biachi, em nome da 
Doutra Blenda, que é a Presidente do Conselho Regional de Medicina, 
em nome do nosso decano, Doutor Deodato, e também cumprimento de 
forma especial e carinhosa, meu amigo Reinaldo Neves, Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado. Queria dizer a todos os Senhores e Senhoras 
que aqui estamos diante de um grupo de bem feitores. Deputado Jalser, 
aqui estamos diante de homens e mulheres que salvam vidas, que se 
dedicam para fazer uma saúde bem eficiente. E, para fazer essa saúde, a 
gente sabe das dificuldades que são transpostas, que são superadas. Mas 
queria dizer aqui para destacar a importância que o Deputado Jalser deu 
ao longo dessa gestão, em homenagear segmentos que representam bem 
a nossa sociedade, porque esse é um dos papéis desse Poder Legislativo, 
representar a sociedade, através deste parlamento, homenageando aqueles 
que realmente merecem. Deputados Brito, Jorge, há poucos dias Coronel 
Chagas, nós homenageamos professores, há poucos dias homenageamos os 
coronéis antigos e os novatos da Polícia Militar, e agora estamos fazendo 
aqui esta grande solenidade, homenageando os médicos, uma justíssima 
homenagem. Queria pedir perdão a todos e trazer um pouco essa questão 
para o lado pessoal. A minha filha Ilana que é médica, nasceu em 08 de 
dezembro de 86. Quem era o médico da Ângela e consequentemente foi 
para o parto? O Doutor Mário Callegari. A Doutora Zita, não sei se está 
aqui, foi quem pegou a Ilana e o médico dela sempre foi Deputado Mecias, 
o Doutor Wirlande. Estou falando isso por que são 30 anos de história, 30 
anos de dedicação, de compromisso. Eu sei, e todos sabem, que aqui temos 
profissionais competentíssimo, às vezes lhe falta Doutor Marcelo, e aqui 
foco Vossa Senhoria, os instrumentos para que essa ação seja feita. Mas sei, 
citando Vossa Senhoria, da sua competência, da sua formação lá em São 
Paulo e do seu dedicado trabalho à sociedade roraimense. Então, só para 
exemplificar. E também, minha filha Ilana que hoje é médica, nasceu com o 
PCA, persistência do canal arterial, e quem acompanhou ela naquela época 
como cardiologista, Doutor Petrônio, Doutora Niete Lago, estou falando de 
30 anos, Doutor Mozart, Doutora Sílvia, estou falando de dedicação a essa 
profissão. Portanto, Deputado Jalser Renier, eu louvo Vossa Excelência, 
como Presidente da Casa, em pautar esse tema, em dar oportunidade para 
os Deputados votarem, em dar oportunidade para os Deputados emendarem 
e fazer novas sugestões, e essa daqui ser a resultante de um conjunto de 
ação, ser o final dessa ação que leva a homenagem.
 Então, para finalizar e pedir desculpas por estar trazendo pelo 
lado pessoal, mas para vocês verem como a vida de médico não é fácil, 
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Vicente, todos formados pelo trabalho dessa grande profissional e já com a 
ajuda do filho médico. Parabéns, Doutor Cláudio. É uma honra para mim e 
para esta Casa poder homenageá-lo. Outro, já maduro, é o Doutor Mozart, 
que tive oportunidade de conhecê-lo há pouco, como disse o Flamarion, não 
vou puxar muito para o viés pessoal, e já puxando, Doutor Mozart, também, 
um nordestino, cearense, se formou com muita dificuldade, pois veio para 
o estado do Amazonas e depois para Roraima. Formou muitos amigos, 
prestou relevantes trabalhos e quantas centenas, talvez milhares de pessoas 
tenham nascido pelas mãos do Doutor Mozart. Montou uma estrutura 
empresarial e hoje atua nessa área empresarial, mas nunca deixando de 
estar pronto para prestar os seus aconselhamentos e trabalhos de medicina. 
Portanto, em nome do Doutor Mozart, já homenageio todos esses médicos 
e médicas que prestam e prestaram esses serviços. Tenho certeza que todos 
nós, Deputados, gostaríamos de fazer bem mais, não apenas prestar essa 
honraria Orgulho de Roraima, mas gostaríamos de poder presenteá-los com 
melhores condições de trabalho, com melhores salários, com uma grande e 
pomposa festa. Mas o que nós podemos fazer, neste momento, é oferecer-
lhes essa honraria. É tão bom ser reconhecido, mas tenham certeza que é 
muito melhor para nós termos aqui a condição, outorgado pelo povo do 
nosso estado, de prestar esse grande agradecimento a todos vocês, médicos 
e médicas do nosso estado. Parabéns e um forte abraço.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Deputado Brito, obrigado. 
Convido, neste momento, para estar aqui conosco a Doutora Sumaia. Uma 
salva de palmas para ela.
 Com a palavra o Deputado George Melo.
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, Senhora 
Presidente do Tribunal de Justiça, amigos médicos aqui presentes, senhoras 
e senhores. Quero dizer que quero dar boas-vindas a vocês porque sabemos 
da dificuldade desse trabalho, pois é um trabalho árduo. Inclusive, quero 
registrar que a gente sempre teve a companhia de um médico em todas 
as legislaturas desta Casa. A primeira legislatura que não tem um médico 
é essa. Acho que os médicos descobriram que não é um bom negócio 
ser deputado. Quero dizer que hoje vejo, com extrema responsabilidade, 
a questão médica do nosso estado, porque a grande maioria dos médicos 
são capacitados em Roraima. Hoje, temos médicos competentes nas mais 
diversas áreas. A população, seguramente, sabe que em Roraima você 
pode ter um bom atendimento. Há alguns anos era comum a gente ouvir 
dizer que o bom médico era a Cruzeiro e, depois, as outras que vieram e, 
hoje não temos grandes médicos em Roraima, mas infelizmente, por conta 
das condições de material, de equipamentos, é que os nossos médicos não 
realizam o melhor trabalho. A gente sabe da dificuldade de cada médico 
que, muitas vezes, vão fazer uma cirurgia e não têm as condições mínimas 
para que essa cirurgia aconteça. Muitos médicos que poderiam estar nos 
atendendo hoje no estado, eles saíram e estão trabalhando na iniciativa 
privada por não querer fazer parte de um serviço que pode ser desumano 
para quem quer ser atendido, não por causa do seu atendimento, mas por 
causa das condições necessárias. Então, quero deixar esse registro a todos 
os médicos, àqueles que estão no serviço público, no privado, quero deixar 
o meu cumprimento a todos esses trabalhadores que querem, realmente, 
fazer um trabalho diferenciado para a população do estado e eu não poderia 
deixar de registrar isso nesta Casa de debates. Agora mesmo, estamos 
discutindo o orçamento. Ano passado, nós subimos o orçamento, na 
gestão do Presidente Jalser, de 12 para 18%, e o que a gente espera é que 
a governadora seja mais cuidadosa com o dinheiro aplicado e a população 
possa ter um serviço de melhor qualidade. Nós sabemos que grandes 
médicos, grandes profissionais, trabalham hoje no nosso estado.
 Esse foi o meu registro na manhã de hoje e os meus 
cumprimentos a todos vocês que estão nesta Casa e que são muito bem-
vindos, inclusive, àqueles que não vieram, mas tenho certeza que em outra 
oportunidade estarão aqui sendo homenageados. Muito obrigado e bom dia 
a todos.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Deputado 
George.
 Com a palavra, o Deputado Gabriel Picanço
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Senhor Presidente 
Jalser, demais colegas profissionais da área de saúde, quero cumprimentar, 
em nome do Doutor Aderbal e da Doutora Eugênia, que é nossa conhecida 
há muitos anos, do Doutor Marcelo Makashima, da Doutora Elaine, do 
Doutor Mozart, todos os médicos aqui presentes. Presidente, só quero 
fazer um agradecimento a Deus por ter feito existir a profissão “médico”. 
Em 2011, no dia primeiro de maio, sofri um acidente, Dia do Trabalhador, 
em um andaime de obras e, nesse acidente, meu pé ficou totalmente 
esbagaçado, quebrou tudo. Foi o Doutor Aderbal que ajudou a me salvar. 
Quando eu cai, coloquei a camisa no meu rosto e liguei para o Doutor 
Aderbal e disse: Aderbal, estou todo quebrado. Ele disse para eu ir para o 
pronto socorro urgente que ele estava saindo, mas voltaria. Lá, encontramos 

que temos aqui.
 Eu dei prioridade na minha família, a formar meus filhos 
médicos, porque a gente precisa deles, tanto é que tenho dois filhos 
médicos, Doutora Jhenifer de Jesus e o Doutor Jhonatan de Jesus, que é 
Deputado Federal, e tenho muito orgulho disso. Obrigado a todos vocês. 
Obrigado pelo bem que vocês fazem a nossa gente e ao nosso estado, e 
mesmo encontrando, não só nesse governo, mas em todos os governos, 
muitas dificuldades, a saúde de Roraima só caminha bem porque temos 
médicos e médicas competentes em nosso estado. Parabéns a todos vocês 
e muito obrigado pelo carinho que vocês dedicam ao nosso povo. Muito 
obrigado!
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Deputado 
Mecias, passo a palavra para o Deputado Jorge Everton.
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Senhor Presidente, 
cumprimento Vossa Excelência, a Presidente do Tribunal de Contas, Elaine, 
e me perdoe pelo avançar da hora, cumprimento a Mesa no nome do meu 
amigo Aderbal, que temos uma história juntos, com o mesmo filho, que Deus 
o levou e que olha para gente, mas tenho certeza que está num lugar bom, 
porque ele era um cara fantástico. Muito já foi dito e não vou me prolongar, 
a minha vida com a medicina tem uma história, minha esposa é da saúde, 
é enfermeira, a mãe dela é médica, o irmão é médico, tenho dois sobrinhos 
que estão fazendo medicina e o meu filho nasceu no dia 18 de outubro. Não 
tenho como agradecer, isso aqui é uma Sessão de agradecimento. Estamos 
aqui para que cada um de vocês saibam o quanto representam na vida de 
cada um. Nós tivemos testemunhos, não vou testemunhar porque vou me 
alongar, mas a certeza que tenho é que cada cidadão de Roraima precisa de 
vocês e vocês estarão de prontidão, muitas  vezes deixando suas famílias 
nos dias e horários onde gostariam de estar descansando e usufruindo de 
uma vida comum. Mas quem disse que vocês são comuns? Vocês são anjos 
que vieram para terra com a missão de salvar vidas e cuidar das pessoas. 
Meu muito obrigado a cada um de vocês, para mim é uma honra estar aqui 
junto com vocês, bom dia a todos.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Deputado Jorge 
Everton, a Mesa também agradece, além de todos os médicos, Doutora 
Mariângela, Doutor Miguel, Doutor Jorge Neves, que num momento difícil 
na minha vida olhou para mim. Você é uma pessoa do bem e agradeço 
muito a sua solidariedade comigo, nos momentos mais difíceis que passei. 
Quero agradecer imensamente sua esposa, Doutora Alda, que tem uma filha 
extraordinária que também é médica, agradeço sua presença. Agradeço 
também a presença do meu amigo Ailton Wanderley, meu vizinho, meu 
amigo, que tem uma família tradicional aqui em Roraima e fico muito feliz. 
Com a palavra o Deputado Brito Bezerra.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Bom dia, senhoras e 
senhores, amigos e amigos, Senhor Presidente, Deputado Jalser Renier, 
saúdo Vossa Excelência e ao mesmo tempo o parabenizo por esse novo 
formato de gestão na Assembleia Legislativa, em que permite que todos nós, 
Deputados e Deputadas, possamos prestigiar as categorias e os profissionais 
que realmente orgulham o nosso estado. Isso para nós é engrandecedor. 
Cumprimento a Doutora Elaine Bianchi, Presidente do Tribunal de Justiça, 
cumprimento a Doutora Blenda Avelino, Presidente do Conselho Regional 
de Medicina. E assim, eu cumprimento os demais médicos e médicas aqui 
presentes. Cumprimento a minha amada Estela Pinheiro e, em seu nome, 
cumprimento todos os familiares dos médicos e médicas aqui presentes. 
Senhor Presidente, gostaria apenas de dizer que a saúde é um direito e 
uma garantia fundamental do cidadão brasileiro e se hoje está garantido, 
nós devemos isso, cidadãos brasileiros, em especial, aos profissionais da 
medicina, não só os médicos, mas, aqui, hoje, estamos homenageando os 
médicos. Graças a esses profissionais que trabalham diuturnamente, se 
doam, é que nós temos esse direito garantido que é fundamental. Quero, 
aqui, em nome de dois profissionais, de dois médicos, um mais maduro que 
já prestou um relevante serviço na medicina e um outro bem mais jovem 
que está iniciando, relatar um pouco da minha proximidade com essa classe. 
Começar pelo mais jovem, Doutor Cláudio Linhares, um dos médicos que 
tive a honra e a oportunidade de homenagear neste dia, Doutor Cláudio. 
Deputada Aurelina, Doutor Cláudio veio lá do estado do Ceará, nordestino, 
e como muitos de nós, ele não está fazendo apenas sucesso, faz história no 
nosso estado. E essa história começa com a senhora Maria das Virgens, 
sua mãe, que também é da área médica e veio para este estado com quatro 
filhos, e, como diz ela, se embrenhou nos postos médicos, nos hospitais, 
com muita honra, com muita labuta, trabalho, esforço e dedicação, ela 
formou o Doutor Cláudio, hoje um grande médico, cirurgião, atua nos 
hospitais da capital, no interior e também na casa das pessoas, de forma 
caridosa, gratuita, e isso me honra muito. Sei que, a exemplo de muitos 
médicos e médicas que estão aqui, você faz isso com o coração. Quero 
também estender essa honraria a Maria das Virgens, certamente, chegará o 
momento em que poderemos homenageá-la, assim como ao Alex, Rodrigo, 
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tornam-se, portanto, merecedores especiais do reconhecimento desta Casa 
Legislativa.
 Convido para receber o título Orgulho de Roraima, concedido 
ao Conselho Regional de Medicina, sua Presidente, a Doutora Blenda 
Avelino Garcia.
 Para fazer a entrega da comenda, convido a Deputada, autora da 
indicação, Ângela A. Portella.
 Em ato contínuo, convido para receber o título Orgulho de 
Roraima, os senhores médicos Ailton Rodrigues Wanderley, Alexandre de 
Magalhães Marques, Altamir Ribeiro Lago, Celeste Maria Teodoro Varoto 
Wanderley, Elisabete Ramos Domingos, Aurino José da Silva, Emanuel 
Glediston Dantas Licarião e Blenda Avelino Garcia.
 Para fazer a entrega da comenda, convido a Deputada, autora 
da indicação, Ângela A. Portella. Gostaria só de fazer uma deferência em 
nome do Doutor Aurino, porque está fora do estado, e, em nome dele, 
gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui e que estão sendo 
homenageados. Neste momento a Deputada Ângela fará a entrega da 
Comenda Orgulho de Roraima a todos esses profissionais que merecem 
esse respeito, que merecem nossa gratidão e que fazem a história do nosso 
estado valer a pena, pelas vidas que salvam e pelas alegrias que nos dão. 
Nós sabemos que muitos precisam estar em seus afazeres e que a vida de 
médico é muito corrida e que, neste momento, muitos deles estão cumprindo 
seus plantões, por isso, gostaríamos de informar aos que não puderam estar 
presentes, que suas comendas serão entregues em suas casas.
 Convido agora para receber a Comenda Orgulho de Roraima a 
Dra. Eugênia Glaucy Moura Ferreira; Dra. Francinéia Rodrigues de Moura; 
Dra. Francisca Silvia Lopes Távora; Dr. Francisco Chagas dos Santos - 
representado por seu filho Tiago Melo; Dr. Francisco Ferreira de Farias 
Júnior; Dr. Hélio Marques; Dr. Homero de Souza Cruz Neto - neste ato 
representado por seu irmão Arnaldo Mendes de Souza Cruz; Dr. João 
Fernandes da Silva Neto - representado por Juliana Figueredo; Dr. José 
Deodato de Carvalho; Dr. Lúcio Elber Licarião Távora - representado 
por Hugo Ramon, seu neto; e Dr. Marcos Antônio Chaves Cavalcante de 
Albuquerque;  homens e mulheres que orgulham a bandeira do estado de 
Roraima.
 Convido o Senhor Deputado Flamarion Portela e a Senhora 
Deputada Ângela Águida para fazer a entrega da Comenda Orgulho de 
Roraima a esses agraciados. Agradeço a todos pela oportunidade em tê-los 
aqui conosco, para nós é uma alegria poder condecorá-los com a Comenda 
Orgulho de Roraima. Este é um momento ímpar para nós, por poder 
reconhecer todos esses profissionais.
 Aproveito a oportunidade para agradecer a Dra. Eugênia por ter 
atendido prontamente mais de 150 pacientes de um programa criado por 
esta Assembleia. Convido para receber a Comenda Orgulho de Roraima 
o Dr. Marcos Aurélio Lobão Mendes; Dr. Marcos Vinícius Batista; Maria 
de Jesus Vieira de Carvalho; Maria Hormecinda Almeida de Souza Cruz; 
Dra. Zita; Marilza Bezerra Martins; Dr. Mário César Calegari; Dr. Mauro 
Assato; Dr. Nelson Caladrini de Azevedo Neto; Dra. Niete Lago Moderneo; 
Dra. Nimpha Carmem Akel Thomas Salomão; e Dr. Paulo Ernesto Coelho 
de Oliveira.
 Convido os Senhores Deputados Angela Águida, Mecias de 
Jesus e Gabriel Picanço para fazer a entrega da Comenda apresentada pela 
Deputada Ângela Portela. É para nós uma alegria imensa tê-los em nossa 
Casa. Recebam os agradecimentos de todos nesta Casa e no estado de 
Roraima, vocês sem dúvida fazem a diferença neste estado.
 Convido o Dr. Pedro Maciel da Silva Filho; Dr. Petrônio Pereira 
de Araújo; Dra. Rosa de Fátima Leal de Souza; Dr. Rui Guilherme Silveira 
de Souza; Dra. Sandra Maria Lacerda Fernandes; Dra. Sulamita Ferreira 
Mota; Dra. Vitória Maria Leão de Aquino Botelho; Dra. Valdemariza Vieira 
Gomes; Dr. William Jorge Fernandes Neves; e Dr. Wirlande Santos da Luz 
- representado por Felipe Thomas da Luz, seu filho.
 Convido os senhores Deputados Angela Águida, Jorge Everton 
e Brito Bezerra para fazer a entrega da Comenda Orgulho de Roraima. 
Convido neste momento para receber a Comenda Orgulho de Roraima 
a Dra. Alda Regina Gonçalves Mendes; Dr. Alex Jardim da Fonseca - 
representado por seu pai Edilberto Fonseca; Dr. Daniel Lopes de Azevedo; 
Dr. Ivan Ferreira de Souza; Dr. José Nunes da Rocha; Dr. Juliano Medeiros 
de Lima - representado por seu irmão, Dr. Jean; Dr. Miguel Angelo Teixeira 
Brandão; Dr. Luis Reineres de Lima Pinheiro; e Dr. Silvio Fernandes Reis. 
 Convido a Senhora Deputada Aurelina Medeiros e o Senhor 
Deputado George Melo para fazerem a entrega da Comenda Orgulho de 
Roraima a esses profissionais maravilhosos.
 Convido para receber a Comenda Orgulho de Roraima, 
por indicação do Deputado Chico Mozart o Dr. Alceste Madeira; o Dr. 
Alexandre Salomão de Oliveira; Dra. Imeri Sampaio da Silva e Dr. José 
Mozart Holanda, seu pai. Dr. Mozart. Na verdade, eu gostaria de fazer a 

o Doutor Nilo, o qual agradeço por ter, abaixo de Deus, feito esse trabalho. 
O Doutor Aderbal disse ao Doutor Nilo, me lembro bem, nós temos que 
ajudar o Gabriel, conheço ele, é trabalhador, meu amigo. O Doutor Nilo 
não me conhecia, pois eu morava mais no interior nessa época, mas mesmo 
assim, me levaram para a sala de cirurgia às nove horas, e de lá saí às três 
da tarde. Quando foi cinco horas, o Doutor Nilo chegou com um TFD, e eu 
nem sabia o que era TFD, mas ele disse que eu iria ter que ir urgente para 
Brasília ou para o Rio de Janeiro, porque o meu problema era gravíssimo. 
Olhei bem no rosto dele e perguntei: o senhor é médico de ser humano 
ou veterinário? Ele disse que era médico de ser humano e que eu estava 
no hospital de ser humano e eu disse que, então, ele tinha o dever de me 
cuidar. Eu peguei o TFD e rasguei e disse que ficaria lá porque não tinha 
para onde ir. O Doutor Nilo, religioso que é, lagrimou e escreveu no meu 
gesso: É proibido mexer. Todo santo dia, o Doutor Nilo ia fazer o meu 
curativo, pois foi muito grave o meu acidente, aí com 21 dias ele disse que 
eu estava liberado para ir para casa e que iria uma vez na semana em minha 
casa. E assim foi durante seis meses, ele foi uma vez por semana. Passei 
um ano de pé para cima e quando eu comecei a andar, ele chorou e disse: 
Gabriel, nunca pensei que você fosse andar, você foi um dos pacientes 
mais obedientes que eu já vi na minha vida. Hoje, quero agradecer, dar 
esse testemunho, agradecer ao Doutor Aderbal, a toda classe médica por ter 
essa profissão tão abençoada, que ajuda a salvar vidas. Hoje tenho 95% de 
movimentos normais, posso andar, correr, apesar do Doutor Nilo, na época, 
não acreditar que eu conseguiria. Então, só queria dar esse testemunho 
e agradecer ao Senhor pela nossa amizade e parabenizar essa classe tão 
especial em nome do Doutor Nilo, que me ajudou a curar. Obrigado e bom 
dia a todos.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Deputado 
Gabriel. Convido, para fazer uso da palavra, a Doutora Elaine Bianchi.
 A Senhora Doutora Elaine Bianchi – Bom dia, Senhor 
Presidente, bom dia, senhores médicos que estão aqui hoje, conheço muitos 
dos senhores Deputados que representam esta Casa com orgulho, pois 
estive aqui e tive a felicidade de ver, assistir à festa de Natal maravilhosa 
que vocês fizeram. Agradeço por isso também. É a segunda vez que estou 
aqui nesta Casa, Deputado Jalser, para dar testemunho e não para falar em 
nome do Poder Judiciário. A primeira vez foi em uma Audiência Pública 
com os deficientes físicos e, hoje, também, fui pega de surpresa e posso 
falar, posso agradecer, porque não, nós que não somos médicos, o que 
viríamos aqui fazer aqui na tribuna se não agradecer ou dar testemunho? 
Doutor Jorge, peço testemunho, então, para dar testemunho, já que tantos 
o fizeram. Eu olho, aqui, bem para a Doutora Francinéia, olho aqui para 
a Doutora Celeste, para o Doutor Licarião, e me passa um filme de 17 
anos, Deputado, mas eu não vou contar 17 anos de testemunho. Eu apenas 
olho para eles e me lembro de uma história de 17 anos. Eu talvez queira 
aproveitar essa oportunidade para falar para aos senhores uma coisa que 
talvez os senhores médicos nunca tenham ouvido, eu tenho, na minha 
consciência, uma imagem do que seja um zumbi. Acho que quando a gente 
fala a palavra zumbi, todo mundo imagina aquela coisa dos filmes de terror, 
de suspense, que estão se levantando do chão e vão atacar todo mundo. Mas 
a minha visão de zumbi é um pouquinho diferente, Deputado Flamarion, 
e o senhor também estava naquela época. Zumbi, para mim, era eu e meu 
marido contando quantos passos tinham da capela do Hospital Beneficência 
Portuguesa até a UTI. Eu sei de cor quantos passos tem. Queria que vocês 
soubessem senhores médicos homenageados presentes e os que não estão 
aqui, que os senhores não só curam os pacientes, os senhores também nos 
curam, porque nós, pais, filhos, irmãos e irmãs, quando estamos ali como 
zumbis, pois quando não há mais nada que nós possamos fazer, tudo está 
entregue nas mãos de vocês aqui na terra, toda a nossa esperança, toda a 
força que nos faz levantar da cama nós devemos a vocês. Foi assim na 
minha vida, e é esse o agradecimento que quero fazer em nome da Doutora 
Francinéia, Doutor Licarião, Doutora Celeste, porque estava aqui na época 
também, e todos os demais médicos que passaram pela nossa vida ao longo 
desses 26 anos de Roraima, que vocês não só salvaram meu filho, vocês 
também fizeram eu acordar todos os dias para que eu tirasse o leite de três 
em três horas, e tivesse a esperança de poder ter meu filho em meus braços. 
Muito obrigada!
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Vamos dar início a entrega 
da Comenda Orgulho de Roraima. Recomendamos que os cumprimentos 
sejam feitos após o término da cerimônia.
 Gostaria de dizer que a Comenda Orgulho de Roraima foi 
criada através da Resolução Legislativa nº 010/09, a ser concedida àquelas 
pessoas físicas, jurídicas ou organização que pela atuação no estado ou 
no Território Federal de Roraima se tornaram símbolo de referência para 
a população roraimense. As pessoas que hoje serão agraciadas foram 
reconhecidas e aprovadas pela Assembleia Legislativa em Sessão Plenária, 
por unanimidade dos Senhores Deputados, por suas realizações e méritos, 
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Blenda Avelino.
 A Senhora Doutora Blenda Avelino - Presidente do Conselho 
Regional de Medicina - Bom dia a todos! Gostaria de cumprimentar a Mesa 
na pessoa do Presidente, Deputado Jalser Renier, e todas as mulheres da 
Mesa, na pessoa da Deputada Aurelina, sempre juntos conosco na luta da 
saúde. Realmente, é um dia bastante feliz, eu como filha da terra me sinto 
bastante lisonjeada em receber essa homenagem, e me sinto mais lisonjeada 
ainda, gostaria de ressaltar, em poder compartilhar essa homenagem com 
quem está junto recebendo essa homenagem, com os ícones de fato da 
medicina em Roraima. Apesar de 20 anos de formada, eu me sinto uma 
iniciante, dando os primeiros passos na medicina, e compartilhar, realmente, 
essa homenagem com o Doutor Deodato, a Doutora Eugênia... não vou 
citar todos os nomes porque seria falha esquecer alguns, mas realmente 
a alegria é essa, poder está junto com pessoas que muito me ensinaram, 
muito ensinaram a todos nós. Médicos mais jovens de Roraima, gostaria 
de frisar - né, Doutor Mauro?! - que a maioria dos médicos mais novos são 
formados aqui, no nosso estado e isso muito nos orgulha, frutos da terra e 
que aqui ficaram para contribuir com a nossa profissão, contribuir com o 
nosso estado, contribuir com a população de Roraima. Então, é um dia de 
festa e só temos de agradecer a Casa Legislativa por essa homenagem, e 
reforçar mais uma vez que o Conselho Regional de Medicina sempre estará 
de mãos dadas em prol da melhoria da saúde de nosso estado. Obrigada!
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Doutora 
Blenda! Agradeço imensamente e convido todos os homenageados para 
fazermos uma foto histórica na frente da Mesa dos trabalhos.
 Agradecemos a todos!
 Alcançada a finalidade da Comissão Geral. Retornamos os 
trabalhos na fase em que se encontrava.
 Passamos para o Expediente de Explicações Pessoais, não 
havendo nenhum Deputado que queira usar de Explicações Pessoais, e, não 
havendo mais nada a tratar, às doze horas e dezesseis minutos, encerro a 
Sessão, e convoco outra para o dia 19, à hora regimental.
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Angela A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Mozart, 
Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Flamarion 
Portela, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías Maia, Jalser Renier, 
Joaquim Ruiz, Jorge Everton, Masamy Eda, Mecias de Jesus, Naldo 
da Loteria e Valdenir Ferreira.

ATA DA 2660ª SESSÃO, EM 20 DE DEZEMBRO DE 2017.
54º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS.

(Em exercício)
 Às nove horas do dia vinte de dezembro de dois mil e dezessete, 
no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima sexcentésima 
sexagésima Sessão Ordinária do quinquagésimo quarto período Legislativo 
da sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro 
aberta a presente Sessão.
  Solicito ao Senhor Segundo-Secretário que proceda à leitura da 
Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Masamy Eda – 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.
 Convido a Senhora Deputada Lenir Rodrigues para atuar 
como Primeira-Secretária “ad hoc”, a qual solicito proceder à leitura do 
Expediente.
 A Senhora Primeira-Secretária Lenir Rodrigues – O Expediente 
consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDO DO EXECUTIVO:
 Ofício nº 1930, de 13/12/17, do Secretário-Chefe da Casa Civil, 
encaminhando cópia do Ofício nº 4258/SEED/GAB/RR, de 29/11/17, com 
as informações prestadas em relação à Indicação Parlamentar nº 393, de 
autoria da Deputada Aurelina Medeiros.
 RECEBIDO DO PODER JUDICIÁRIO:
 Ofício nº 372, de 06/11/17, do Ministério Público – 
Procuradoria-Geral de Justiça, solicitando a inclusão na Proposta 
Orçamentária do Ministério Público do Estado de Roraima para o exercício 
2018, via emenda, a importância de R$ 3.600.000,00, para recomposição de 
orçamento.
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS:

entrega ao senhor, mas o deputado Chico Mozart foi mais esperto e acabou 
fazendo sua indicação.
 Convido para receber a Comenda Orgulho de Roraima, por 
indicação do Deputado Brito Bezerra, o Dr. Dorgival Vieira dos Santos - 
representado por Renato Souza; Dr. Francisco Cláudio Linhares de Sá Filho; 
Dr. Gláucio Pires Carneiro, indicado pela Deputada Aurelina Medeiros; 
Dr. Gelson Alberto Lopes - representado por Henri Carlos Lopes; Dr. José 
Rivaldo de Santana; Dra. Mariângela Nazário de Andrade.
 Convido para fazer a entrega da Comenda Orgulho de Roraima, 
os Senhores Deputados Brito Bezerra e a Deputada Aurelina Medeiros.
 Convido para receber a Comenda Orgulho de Roraima, por 
indicação do Deputado Flamarion Portela, o Dr. Wilson Franco Rodrigues 
(in memorian) - representado por sua esposa, a Sra. Djane Brito.
 Convido para fazer a entrega da Comenda Orgulho de Roraima, 
os Senhores Deputados Flamarion Portela e George Melo.
 Convido para receber a Comenda Orgulho de Roraima, por 
indicação do Deputado George Melo, o Dr. José Pereira de Melo Neto, 
pai dos médicos Marcelo, Maurício e Márcia Nakashima e do Marcos 
Nakashima que é geólogo.
 Convido para fazer a entrega da Comenda Orgulho de Roraima, 
o senhor Deputado George Melo.
 Convido para receber a Comenda Orgulho de Roraima, por 
indicação do Deputado Jorge Everton, o Dr. Aderbal Alves Figueiredo 
Filho; Dr. Altamiro Viana Vilhena de Carvalho; Dr. Bruno Figueiredo dos 
Santos; Dr. Marcelo Henrique de Sá Arruda; Dr. Patrick Rabelo José e Dr. 
Vitor Manoel Montenegro da Costa.
 Convido para entregar a Comenda Orgulho de Roraima os 
senhores Deputados Jorge Everton e Angela Águida. Agradecemos a todos 
esses profissionais aqui presente, porque não é fácil reunir tantos médicos 
em uma quinta-feira, quando todos estão em plena atividade funcional, que 
Deus abençoe vocês.
 Convido para receber a Comenda Orgulho de Roraima, por 
indicação do senhor Deputado Mecias de Jesus e do ex-deputado Chico 
Guerra, o Dr. Jamil José de Sales, que mora em Minas Gerias e receberá a 
Comenda Orgulho de Roraima; e o Dr. Carlos Alberto Fernandes Neves, o 
Dr. Cacau.
 Convido para fazer a entrega da Comenda Orgulho de Roraima 
o Senhor Deputado Mecias de Jesus. Fazemos um adendo importante para 
dizer aos senhores que o Dr. Jamil é o mais antigo dos médicos de Roraima, 
é o nº 003 de Roraima.
 Convido para receber a Comenda Orgulho de Roraima, por 
indicação da Deputada Lenir Rodrigues, que está ausente, o Dr. Augusto 
Afonso Botelho Neto; o Dr. Daisaku Ikeda; Dr. Domingos Lamarque Castro 
Rodrigues; Dr. Edson Rodrigues Bussad; Dr. Ricardo Augusto Loureiro - 
representado por Maria Edite Figueiredo; Dra. Sumaia Marlin Salomão; e 
Dr. Domingos Matos Sávio Dantas.
 Convido para fazer a entrega da Comenda Orgulho de Roraima 
o Senhor Deputado Coronel Chagas e o Deputado Gabriel Picanço.
 Convido para receber a Comenda Orgulho de Roraima, por 
indicação do Deputado Masamy Eda, o Dr. André Campos Pantaleão; Dr. 
Antônio Adenilson Santos Belmiro; Dr. Cleiton Carvalho de Oliveira; Dr. 
Eric Renato Ferreira Pinto; Dr. Francisco Eládio Cavalcante de Aguiar 
Neto; Dra Ilana Gomes Portela de Carvalho, indicado pelos Deputados 
Flamarion e Masamy Eda; Dr. Ricardo Deodato, Dr. Idelson Pereira Silva 
e Dr. Jean Carlos Medeiros de Lima, indicado pela Deputada Aurelina e 
Deputado Masamy Eda.
 Convido os Senhores Deputados Aurelina Medeiros, Masamy 
Eda e Flamarion Portela, para fazer entrega da Comenda.
 Convido para receber a Comenda Orgulho de Roraima, Dra. 
Joice Rolim; Dra. Lilian Mara Vieira; Dr. Marcelo Rodrigues Batista; Dr. 
Márcio Dorneles Peixoto de Sousa; Dra. Maria Kátia Mendes Rodrigues 
Gonçalves; Dr. Mário José Lopes Santa Cruz; Dr. Ricardo Mendes dos 
Santos - representado pelo Dr. Rômulo; Dr. Ubirajara de Oliveira Júnior; 
Dra. Valéria Cristina Nascimento da Silva. Satisfação imensa em recebê-los 
todos vocês, que acreditamos e gostamos, e temos carinhos especial por 
todos vocês.
 Uma salva de palmas a todos esses profissionais.
 Convido para receber a Comenda Orgulho de Roraima, Dra. 
Rocheli Távora de Minoto e Dr. Marcelo Nakashima de Melo.
 Para fazer a entrega, eu mesmo.
 Neste momento, a Doutora Ilana tem que se retirar, agradeço a 
sua presença que muito nos orgulha.
 Temos aqui representando o Doutor Adones, a Maria do Socorro 
Souza Monteiro, sua cunhada, e para fazer a entrega, a Deputada Ângela 
Portella.
 Neste momento fala em nome de todos os médicos, a Dra. 
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deputados que às dez horas e trinta minutos realizaremos a reunião da 
Comissão Mista do Orçamento, na Sala de Reuniões, para deliberarmos 
sobre o PPA e o Projeto de Lei Orçamentária Anual.
 E, não havendo mais nada a tratar, às nove horas e quarenta e 
dois minutos, dou por encerrada a presente Sessão e convoco outra para o 
dia 21, à hora regimental. 
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Aurelina Medeiros, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista 
Siqueira, Gabriel Picanço, Izaías Maia, Jorge Everton, Lenir 
Rodrigues, Masamy Eda, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Oleno 
Matos, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

ATA DA 2661ª SESSÃO, EM 26 DE DEZEMBRO DE 2017.
54º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS.

(Em exercício)
 Às nove horas do dia vinte e seis de dezembro de dois mil e 
dezessete, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
sexcentésima sexagésima Sessão Ordinária do quinquagésimo quarto 
período Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro 
aberta a presente Sessão.
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário, Deputado Masamy Eda, 
que proceda à leitura da Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Masamy Eda – 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, Deputado Chico 
Mozart, que proceda à leitura do Expediente.
 O Senhor Primeira-Secretária Chico Mozart – O Expediente 
consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO:
 Mensagem Governamental nº 94, de 21/12/17, encaminhando 
para apreciação Proposta de Alteração do Projeto de Lei nº 170, que “institui 
o pagamento de incentivo ao desempenho e produtividade em vigilância e 
fiscalização sanitária e dá outras providências”.
 Mensagem Governamental nº 97, de 20/12/17, encaminhando 
para apreciação Proposta de Alteração do Projeto de Lei de Revisão do 
Plano Plurianual – PPA para 18/19.
 Mensagem Governamental nº 98, de 20/12/17, encaminhando 
para apreciação Proposta de Modificação do Projeto de Lei Orçamentária 
do Estado de Roraima, que “estima a Receita e fixa a Despesa para o 
exercício financeiro de 2018”.
 Ofício nº 371, de 19/12/17, do Secretário de Estado do 
Planejamento e Desenvolvimento, celebrando o convênio nº 20/2017GER/
SECULT/OMER, que tem por objeto a realização do projeto “Marcha para 
Jesus Roraima 2017”.
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS:
 Indicação nº 536, de 18/12/17, de autoria do Deputado Soldado 
Sampaio, encaminhada ao Governo do Estado, para recuperação das 
Vicinais 02 e 03 do PA Taboca, que compreendem os Municípios de Cantá 
e Bonfim.
 Indicação nº 537, de 19/12/17, de autoria da Deputada Lenir 
Rodrigues, encaminhada ao Governo do Estado, para implantação de 
salas de aula do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II na Escola Estadual 
Indígena Presidente Afonso Pena, localizada na Comunidade Indígena 
Raposa Serra do Sol, Município de Normandia-RR.
 Indicação nº 538, de 19/12/17, de autoria da Deputada Lenir 
Rodrigues, encaminhada ao Governo do Estado, para reforma e ampliação 
da Escola Indígena Índio Manoel Barbosa, localizada na Comunidade 
Sorocaima II, Município de Pacaraima-RR.
 Requerimento nº 125, de 22/12/17, de autoria do Deputado 
Gabriel Picanço, Vice-Presidente da Comissão Especial Externa, 
requerendo prorrogação de prazo, por igual período, para funcionamento 
desta Comissão.
 Memorando nº 026, de 21/12/17, de autoria do Deputado Izaías 
Maia, justificando sua ausência na Sessão Plenária do dia 21 de dezembro 
do corrente ano.
 Memorando nº 089, de 22/12/17, de autoria do Deputado 
Jorge Everton, justificando sua ausência na Sessão Plenária do dia 19 de 

 Projeto de Lei nº 167, de 14/12/17, do Deputado Gabriel 
Picanço, que “Dispõe sobre o registro de entidades de guardas comunitárias 
e profissionais autônomos de segurança comunitária de rua, e dá outras 
providências”.
 Projeto de Lei nº 168, de 14/12/17, do Deputado Coronel 
Chagas, que “Dispõe sobre a concessão de benefícios fiscais aos ocupantes 
dos cargos efetivos de Analista Judiciário – Especialidade: Oficial de 
Justiça Avaliador e Oficial de Justiça – em extinção do Poder Judiciário do 
Estado de Roraima, e dá outras providências”.
 Projeto de Lei nº 169, de 18/12/17, do Deputado Valdenir 
Ferreira, que “Dispõe sobre o atendimento às pessoas com deficiência 
auditiva por meio de um tradutor/intérprete em Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS) nos órgãos de saúde públicos no Estado de Roraima, e dá outras 
providências”.
 Projeto de Decreto Legislativo nº 071, de 14/12/17, do Deputado 
Gabriel Picanço, que “Concede a Comenda Orgulho de Roraima ao Senhor 
Sílvio Silvestre de Carvalho, presidente do Sistema OCB/RR e ao Senhor 
Ademir dos Santos, presidente da Federação de Comércio – Fecomércio-
RR, e dá outras providências”.
 Projeto de Decreto Legislativo nº 072, de 14/12/17, do Deputado 
Gerson Chagas, que “Concede a Comenda Orgulho de Roraima ao Coronel 
Manoel Junior Rodrigues Martins, e dá outras providências”.
 Projeto de Decreto Legislativo nº 073, de 11/12/17, do Deputado 
Gerson Chagas, que “Concede a Comenda Orgulho de Roraima ao Colégio 
Militar Estadual Coronel Derly Luiz Vieira Borges”.
 Projeto de Decreto Legislativo nº 074, de 15/12/17, do Deputado 
Brito Bezerra, que “Concede a Comenda Ordem do Mérito Legislativo, 
na categoria Mérito Especial, ao Senhor Francisco Flamarion Portela, e dá 
outras providências”.
 Indicação nº 532, de 14/12/17, do Deputado Jorge Everton, 
encaminhando ao Governo do Estado, para providenciar aquisição de 
ambulância para atender a demanda do Hospital de Caracaraí-RR.
 Indicação nº 533, de 14/12/17, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da estrada da 
Confiança 2, única via de acesso às Vilas São Raimundo e Vizinhas, no 
município de Cantá-RR.
 Indicação nº 534, de 18/12/17, do Deputado Zé Galeto, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reconstrução da ponte que dá 
acesso à Comunidade Indígena Canoanim, localizada no município de 
Cantá-RR.
 Indicação nº 535, de 18/12/17, do Deputado Zé Galeto, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reconstrução de duas pontes, 
localizadas na Vicinal Rio Branco da Serra Grande II, Município de Cantá-
RR.
 Memorando nº 027, de 19/12/17, do Deputado Izaías Maia, 
comunicando sua ausência na Sessão Plenária do dia 19 de dezembro do 
corrente ano.
 Memorando nº 099, de 19/12/17, do Deputado Marcelo Cabral, 
comunicando sua ausência nas Sessões Plenárias dos dias 19, 20 e 21 de 
dezembro do corrente ano.
 DIVERSOS:
 Ofício nº 1621, de 08/11/17, da Universidade Estadual de 
Roraima - UERR, solicitando a indicação de emendas coletivas ou 
individuais, bem como a suplementação orçamentária para a manutenção 
e implantação de novos projetos para o ano de 2018.
 Ofício nº 047, de 01/12/17, da Associação Brasileira das 
Escolas do Legislativo e de Contas - ABEL, encaminhando a CARTA DE 
GOIÂNIA, documento oficial do XXX Encontro da Associação Brasileira 
das Escolas do Legislativo e de Contas – ABEL.
 Senhor Presidente, era o que constava no Expediente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito à Senhora 
Primeira-Secretária que proceda à chamada dos oradores inscritos para o 
Grande Expediente.
 A Senhora Primeira-Secretária Lenir Rodrigues – Senhor 
Presidente, não há oradores inscritos para o Grande Expediente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo oradores 
inscritos para o Grande Expediente, passaremos agora para a Ordem do 
Dia.
 Solicito à Senhora Primeira-Secretária que proceda à verificação 
de quórum para deliberação das matérias constantes na Ordem do Dia. 
 A Senhora Primeira-Secretária Lenir Rodrigues – Senhor 
Presidente, não há quórum para deliberação de matérias da Ordem do Dia. 
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo quórum 
para deliberação das matérias constantes na Ordem do Dia, passaremos 
para o Expediente de Explicações Pessoais.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas – Informo aos senhores 
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O que a gente vê são os familiares, os Secretários de Estado tirando foto 
em Miami, nas ilhas paradisíacas do Caribe. Isso não é demérito, não é 
mentira, é verdade, é só você abrir o facebook e você verá a ostentação 
dessa família. Agora, na hora de cumprir os compromissos com os seus 
servidores, hoje os lojistas estão mendigando, coisa que nunca aconteceu. 
Eu, dia 24, fui fazer compras, comprar um presente que faltou para alguém, 
você vai comprar o presente e vai até o caixa pagar, mas não tinha fila, 
Deputada Lenir, não tinha fila, porque a população não tem dinheiro. Isso 
é um absurdo! O que o nosso Estado que recebe o FPE é quase quatro 
bilhões por ano. Se tem dinheiro para cumprir compromissos que não tem, 
por que não se cumpre pagando os seus servidores? A Governadora pagou 
os servidores, ela pagou o décimo e foi para a televisão dizer que estava 
desmentindo um deputado que estava pregando um terror. Quando que 
pregar terror é falar que servidor não recebeu o décimo? Ela não fez mais 
que a sua obrigação. Ora! Os servidores trabalharam e muitos deles sem a 
menor condição de realizar seus serviços e assim o fizeram. E chega ao final 
do mês, quando tira o extrato a conta zero.
 Eu quero deixar esse registro nesta manhã de hoje senhoras e 
senhores da minha indignação, num Estado próspero como o nosso, não 
se consegue sequer pagar os seus servidores, nem comprar remédios 
para os hospitais, HGR e outros hospitais do Estado. Lá no Pintolândia, 
Rorainópolis, não tem dinheiro para comprar remédio, não tem dinheiro 
para pagar o transporte escolar.
 E aqui eu quero fazer um parêntese para dizer que estão criando 
no transporte escolar uma grande malandragem. Isso é malandragem 
mesmo, muitos pais de família trabalham nesse transporte escolar, o custo 
desse serviço custa 55 milhões e querem dar para uma empresa de Manaus 
ao custo de 160 milhões. Tenho certeza que no dia que derem para essa 
empresa, não vai mais atrasar. Essa é a radiografia desse governo que, se 
Deus quiser, não vai tardar para acabar.
 Quero deixar nessa manhã de hoje toda a minha insatisfação 
com relação aos servidores do meu Estado que, certamente, vão ter a 
desculpa de que não tem dinheiro, mas não esquecem, as empresas da 
família, pois todas vão receber. As empresas de Manaus todas vão receber. 
Infelizmente é assim. Mas não tem dinheiro para fazer ponte, não tem 
dinheiro para recuperar estrada, se não for os colonos fazer, rechaçar para 
passar uma lâmina na estrada, não tem benfeitoria. Não tem educação, não 
tem transporte escolar, não tem merenda, não tem remédio em hospital. O 
que esse governo faz com tanto dinheiro? Eu queria saber, porque também 
não paga os empréstimos e nem os empréstimos que seus servidores fazem 
com os bancos que pedem a garantia do Estado. Nem isso ela repassa. Não 
paga nem a previdência dos servidores, o que faz com todo esse dinheiro? 
Eu queria saber o que se faz com quatro bilhões, se não paga ninguém, a 
não ser as empresas da família. Esse é o meu lamento na manhã de hoje. 
Bom dia a todos.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Estamos na Ordem do Dia. 
Discussão e votação, em turno único, das seguintes proposições: Projeto de 
Lei nº 031, que “dispõe sobre a inserção do tipo de deficiência na Cédula 
de Identidade no âmbito do Estado de Roraima e dá outras providências”, 
de autoria do Deputado Zé Galeto; Projeto de Lei nº 160/17, que “altera a 
Lei nº 853/12, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal e o Plano de Cargos 
e Salários dos Servidores da Defensoria Pública do Estado de Roraima e 
dá outras providências”, de autoria da Defensoria Pública; Projeto de Lei 
nº 080/17, que “dispõe sobre o Dia do Pastor (a) no âmbito do Estado 
de Roraima e dá outras providências”, de autoria do Deputado Mecias 
de Jesus; Substitutivo ao Projeto de Lei nº 081/17, que “dispõe sobre a 
denominação do dia da Marcha para Jesus no âmbito do Estado de Roraima 
e dá outras providências”, de autoria do Deputado Mecias de Jesus; 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”, de autoria da Deputada Aurelina Medeiros; 
Requerimento nº 124/17, da Comissão Especial Interna, criada nos termos 
da Resolução nº 014/17, requerendo a prorrogação de prazo, por igual 
período, para seu funcionamento; Requerimento nº 125/17, da Comissão 
Especial Externa, criada nos termos da Resolução nº 029, alterada pela 
Resolução nº 035/17, requerendo a prorrogação de prazo, por igual 
período, para seu funcionamento; Requerimento nº 128/17, requerendo, 
após ouvir o Plenário, a transformação da Sessão Plenária em Comissão 
Geral, no dia 07 de março de 2018, às 10h, momento que esta Casa 
Legislativa estará deliberando acerca do Sistema Energético de Roraima, 
de autoria do Deputado Izaías Maia e vários Deputados. E, em primeiro 
turno, Projeto de Lei Complementar nº 022/17, que “Altera dispositivos 
da Lei Complementar nº 164, de 19 de maio de 2010, que dispõe sobre 
a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Roraima e dá outras 
providências”, de autoria da Defensoria Pública.

dezembro do corrente ano.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para o 
Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – Senhor 
Presidente, há dois oradores inscritos para o Grande Expediente. O Primeiro 
o Deputado Izaías Maia.
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Senhor Presidente, demais 
Parlamentares, bom dia. Vou falar cinco minutos somente.
 Primeiro, para quem não dá muita importância para o problema 
da energia no Estado de Roraima, o Presidente Nicolas Maduro expulsou 
o Embaixador do Brasil na Venezuela. Só um lembrete, o Presidente 
Nicolas Maduro expulsou o Embaixador do Brasil na Venezuela, porque 
o Embaixador disse que o Presidente Maduro estava maltratando os 
venezuelanos, e o que é verdade, despachou o Embaixador e é claro que o 
Embaixador é o intercâmbio entre os dois países. Isso aí acabou e é um passo 
para a escuridão se consolidar e esse presidente Nicolas Maduro cortar o 
fornecimento de energia, porque a primeira vez ele disse o seguinte: “Esse 
Michel Temer, Presidente do Brasil, não toma conta nem do país dele. É um 
filhote de ditador e quer mandar na Venezuela. A segunda foi expulsando o 
Embaixador do Brasil na Venezuela. A próxima, se ele amanhecer com um 
pouco de raiva vai cortar a energia do Estado de Roraima se vingando do 
Brasil. É só questão de tempo porque o tempo é o senhor da verdade. E o 
segundo assunto queria dizer aos amigos da ADERR que as reivindicações 
de vocês são justas, e se depender do meu voto, da minha ajuda, estou com 
vocês. Obrigado.
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, Senhoras 
e Senhores Deputados, quero fazer um cumprimento especial ao pessoal da 
ADERR, que se faz presente neste plenário. Quero cumprimentar também 
o pessoal das redes sociais que nos acompanham e nesse dia que antecede o 
Natal, seria muito importante se a governadora se sensibilizasse e mandasse 
o PCCR dos servidores do nosso estado para que a gente pudesse votar 
nesta Casa. Só para lembrar que tem a FEMARH, o IACT, o ITERAIMA.
 Senhoras e senhores, eu tive uma reunião com meus colegas e 
a governadora na semana passada. E nessa reunião ficou muito claro a não 
intensão da governadora de não pagar o décimo terceiro e o salário dos 
servidores. Eu fiz um comentário com uma amiga, advertindo-a que ela não 
precisava viajar, porque provavelmente ela não iria receber o salário e o 
décimo, e ela me disse: “George! Mas eu trabalhei”. E eu gravei um áudio 
para eu explicar para ela, porque estava muito ruim o WhatsApp, e acabou 
que isso tomou conta da cidade e a governadora pagou o décimo, que acho 
que ela não fez mais do que a obrigação dela. Sinceramente, eu não quero 
acreditar que a governadora não se programou para pagar os salários dos 
servidores, eu não quero acreditar nisso, é um absurdo você trabalhar 30 
dias, se programar numa data como essa, tão importante. A governadora 
teve o ano inteiro para se programar para pagar os salários dos servidores e 
quando chega no final do ano, uma data importante, onde você celebra com a 
família, com os amigos, você ficar sem o seu salário. Eu não quero acreditar, 
que alguém diga: “Não, é porque não tem dinheiro”. Como não tem. Nunca 
o Estado recebeu tanto dinheiro como agora. O orçamento desse ano foi 
extremamente benéfico ao Estado. Ele aumentou quase que todos os meses, 
e os servidores se virem nesse momento com o risco de não cumprirem 
com os seus compromissos. A gente sabe que muitos servidores compraram 
no comércio e esses servidores, se pagar até o dia 02, é um valor, quando 
você paga dia 10, já paga com juros. Quantas pessoas vão ter que pagar 
juros por conta não da sua má gestão, da sua administração pessoal, porque 
a governadora não controlou as contas do Estado. Governadora, não faça 
isso, Vossa Excelência tem que saber que essas pessoas são pais de famílias, 
a grande maioria, muitas vezes até ajudam pais, mães, irmãos. Esses 
servidores que têm o serviço fixo, eles têm essa qualidade, muitos deles 
ajudam famílias, porque quem é que não tem alguém carente na família? 
E eu vejo isso como displicência. Vocês estão corretíssimos de exigirem 
o PCCR, estão corretíssimos. O que está faltando nesse governo é gestão, 
senhoras e senhores! Não é falta de dinheiro! Dizer que não tem dinheiro 
para pagar PCCR é um engodo, é conversa fiada, e o que todo mundo sabe, 
é que há um descontrole nesse governo, nunca sobra dinheiro para nada, 
por quê? Porque não tem controle. É assim na casa da gente, qualquer pai 
ou mãe de família que pegar o seu salário e gastar de forma desordenada, 
em menos de dez dias não tem dinheiro e é assim que o Governo do Estado 
está fazendo. Eu peço encarecidamente que a Governadora pague os seus 
servidores, pois é uma obrigação do Estado, uma das principais finalidades 
do Estado pagar o duodécimo. Pague os poderes que o dinheiro não é seu, 
Senhora Governadora! E pague os servidores. Mas lá é o contrário, primeiro 
pagam-se as empresas da família, as empresas dos agregados, do compadre, 
do amigo e não sobra dinheiro para cumprir com quem realmente trabalhou. 
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de Lei Complementar nº 022/17.
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Coloco em discussão o 
Projeto.
 Não havendo quem queira discutir, passamos para votação. A 
votação será nominal e eletrônica. Votando “sim”, os Senhores Deputados 
aprovam a matéria, votando “não”, rejeitam-no.
 Solicito a abertura do painel para votação.
 Dou por aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 022/17, em 
turno único, por 16 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 160/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – Lido o Projeto 
de Lei nº 160/17.
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Coloco em discussão o 
Projeto.
 Não havendo quem queira discutir, passamos para votação. A 
votação será nominal e eletrônica. Votando “sim”, os Senhores Deputados 
aprovam a matéria, votando “não”, rejeitam-no.
 Solicito a abertura do painel para votação.
 Dou por aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 022/17, 
em turno, por 15 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 031/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – Lido o Projeto 
de Lei nº 031/17.
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Coloco em discussão o 
Projeto.
 Não havendo quem queira discutir, passamos para votação. A 
votação será nominal e eletrônica: votando “sim”, os Senhores Deputados 
aprovam a matéria, votando “não”, rejeitam-no.
 Solicito a abertura do painel para votação.
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 031/17, em turno único, 
por 17 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção.
 Não havendo mais matéria para pauta da Ordem do Dia, 
passamos para o Expediente de Explicações Pessoais.
 Não havendo quem queira usar o Expediente de Explicações 
Pessoais e não havendo mais nada a tratar, às onze horas e dois minutos, 
dou por encerrada a Sessão e convoco outra para o dia 27, à hora regimental.
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Aurelina Medeiros, Angela A. Portella, Brito Bezerra, Chico Mozart, 
Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Gabriel 
Picanço, George Melo, Izaías Maia, Jalser Renier, Lenir Rodrigues, 
Marcelo Cabral, Masamy Eda, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, 
Odilon Filho, Oleno Matos, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé 
Galeto.

ATA DA 2662ª SESSÃO, EM 27 DE DEZEMBRO DE 2017
54º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS

(Em exercício)
 Às nove horas do dia vinte e sete de dezembro de dois mil e 
dezessete, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
sexcentésima sexagésima segunda Sessão Ordinária do quinquagésimo 
quarto período Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro 
aberta a presente Sessão.
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário que proceda à leitura da 
Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Masamy Eda – (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. 
 Convido a Senhora Deputada Lenir Rodrigues para atuar como 
Primeira-Secretária ad hoc, qual solicito proceder à leitura do Expediente.
 A Senhora Primeira-Secretária Lenir Rodrigues – O Expediente 
consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS:
 Projeto de Decreto Legislativo nº 075 de 26/12/2017, de autoria 
do Deputado Gabriel Picanço, que “Concede a Comenda Orgulho de 
Roraima às pessoas que indica e dá outras providências”.
 Indicação nº 539 de 26/12/17, da Deputada Lenir Rodrigues ao 

 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Requerimento nº 124/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – Lido o 
Requerimento nº 124/17.
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Em discussão a matéria.
 Não havendo quem queira discuti-lo, passamos para votação. A 
votação será simbólica: os deputados que forem favoráveis, permaneçam 
como estão.
 Dou por aprovado o Requerimento nº 124/17.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Requerimento nº 125/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – Lido o 
Requerimento nº 125/17.
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Coloco em discussão o 
Requerimento.
 Não havendo quem queira discuti-lo, passamos para votação. A 
votação será simbólica: os deputados que forem favoráveis, permaneçam 
como estão.
 Dou por aprovado o Requerimento nº 125/17.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 093/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – Lido o Projeto 
de Lei nº 093/17.
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Coloco em discussão o 
Projeto.
 Não havendo quem queira discuti-lo, passamos para votação. A 
votação será nominal e eletrônica. Votando “sim”, os Senhores Deputados 
aprovam a matéria e votando “não”, rejeitam-no.
 Solicito a abertura do painel para votação.
 Dou por aprovado por 14 votos favoráveis, nenhum contra e 
nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 080/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – Lido o Projeto 
de Lei nº 080/17.
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Coloco em discussão o 
Projeto.
 Não havendo quem queira discuti-lo, passamos para votação. A 
votação será nominal e eletrônica. Votando “sim”, os Senhores Deputados 
aprovam a matéria e votando “não”, rejeitam-no.
 Solicito a abertura do painel para votação.
 Dou por aprovado o projeto por 14 votos favoráveis, nenhum 
contra e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Substitutivo ao Projeto de Lei nº 081/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – Lido o Projeto 
de Lei nº 081/17.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus – Presidente, só para o 
Secretário dizer a data que foi fixada, para que todos entendam que a data 
é a mesma que foi realizada a Marcha para Jesus, só que a gente não tinha 
uma lei que regulamentasse isso no Estado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier - A data limite é o quarto 
sábado do mês de setembro.
 Não havendo mais quem queira discuti-lo, passamos para 
votação. A votação será nominal e eletrônica. Votando “sim”, os Senhores 
Deputados aprovam a matéria e votando “não”, rejeitam-no.
 Solicito a abertura do painel para votação.
 Dou por aprovado por 16 votos favoráveis, nenhum contra e 
nenhuma abstenção.
 Suspendo a Sessão pelo tempo necessário para que as 
Comissões em conjunto possam analisar e emitir parecer ao Projeto de Lei 
Complementar nº 022/17 e ao Projeto de Lei nº 160/17.
 Suspensa a Sessão.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Dou por reaberta a Sessão.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Requerimento nº 128/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – Lido o 
Requerimento nº 128/17.
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Coloco em discussão.
 Não havendo quem queira discuti-lo, passamos para votação. A 
votação será simbólica: os Deputados que forem favoráveis, permaneçam 
como estão.
 Dou por aprovado o Requerimento nº 128/17.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei Complementar nº 022/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – Lido o Projeto 
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contratos. Então o Tribunal de Contas fez uma fiscalização em cima desses 
dois contratos de reforma e foi emitida essa determinação da suspensão do 
contrato, dia 26 de agosto de 2015. Passou maio, junho, julho, agosto, 
depois de noventa dias, o Tribunal de Justiça de Roraima suspende o 
contrato. Tivemos primeiro uma determinação do Tribunal de Contas. 
Depois de 90 dias, tivemos outra determinação do Tribunal de Justiça de 
Roraima suspendendo o contrato de 59 milhões. Essa empresa chegou a 
executar alguns serviços para o Governo do Estado de Roraima, mas 
baseado nessas duas decisões de suspensão, quando foi também no dia 17 
de agosto, depois de um ano e oito meses correndo esse contrato de 
prestação de serviço para reforma das escolas do Estado de Roraima, a 
Assembleia Legislativa, nós, aqui, deputados, todos nós, aprovamos um 
decreto suspendendo esse mesmo contrato. Nós deputados estaduais, no dia 
17 de agosto de 2016, um ano e oito meses depois do mandato da 
Excelentíssima Senhora Governadora do Estado de Roraima ter assumido, 
nós aprovamos e suspendemos mais uma vez. Tivemos três decisões, do 
Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça e uma suspensão aqui também 
da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Então, esse contrato foi 
suspenso, essa empresa parou de executar serviços para o Governo do 
Estado de Roraima, isso tudo iniciou em 2015. Não satisfeita, a atual 
gestão, de como estavam as escolas do estado de Roraima, deterioradas, e 
ela muito preocupada que as escolas estavam todas deterioradas, se 
acabando. Este ano agora de 2017, ela retornou com os mesmos contratos 
de reforma de escolas estaduais aqui do estado de Roraima. E quando foi 
agora recentemente, no dia 13 de dezembro, há quinze dias atrás, foi 
publicado no Diário Oficial do Estado de Roraima o resultado de três 
licitações que o Governo do Estado de Roraima fez dentro da Secretaria da 
Educação. Essas mesmas licitações se referem à reforma de todas as escolas 
estaduais de Roraima, capital e interior, e o valor de cada contrato é esse, 
um ficou no valor de quatro milhões cento e vinte sete mil; o segundo, dois 
milhões quinhentos e noventa e três mil; e o terceiro, dezesseis milhões 
setecentos e vinte quatro mil. Um contrato desses, em janeiro de 2015, 
estava no valor de 59 milhões de reais para reformar mais de 382 escolas 
estaduais que nós temos aqui no estado de Roraima, depois de três anos, 
faz-se o mesmo contrato para reformar as mesmas escolas e uma empresa 
ganha os três contratos no valor de menos de 24 milhões de reais. Por que 
há três anos, esse contrato valia 59 e hoje vale 24? Vamos dizer que foi 
cinquenta por cento. O que aconteceu? Está muito barato hoje, em 
dezembro, ou estava muito superfaturado em janeiro de 2015? As empresas 
que ganharam o primeiro contrato, no início de 2015, foram duas empresas 
sediadas na cidade de Manaus, que estavam a serviço no estado Roraima. E, 
nessa licitação que saiu agora, que foi publicada dia 13 de dezembro, só 
uma empresa ganhou as três licitações para reformar as escolas estaduais, 
que está sediada aqui, no município de Boa Vista. Uma empresa roraimense 
ganhou esse contrato de 24 milhões de reais. Essa empresa se chama 
Extremo Norte Comércio e Serviços LTDA, empresa essa que eu posso 
dizer assim muito eclética. Se meu amigo Flamarion estivesse aqui, ele ia 
usar o termo “pasmem, senhores”. Empresa essa que ganhou o contrato 
para reforma e ampliação das escolas e a sua atividade principal, no seu 
cartão, no CNPJ, diz que é comércio, atacadista de mercadorias em geral, 
sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários. Essa é a 
empresa que ganhou três contratos no governo, no valor de 24 milhões de 
reais. Ela não tem como atividade principal construção civil, ela tem como 
atividade principal comércio e atacadista de mercadoria em geral. Ela é 
como se fosse um atacadão: Atacadão Nova Era. Eles vão hoje fazer a 
reforma das escolas estaduais aqui de Roraima, mas não tem só isso. Essa 
empresa, como falei para vocês, é muito eclética, além de ter seu ramo de 
atividade principal de comércio e atacadista de mercadoria em geral, tem 
outras também muito interessantes: comércio a varejo de automóveis, 
camionetes e utilitários novos. Vende carro, também, essa empresa, que vai 
reformar as escolas! Comércio atacadista de animais vivos. Se vocês 
quiserem comprar gado, boi, vaca, vocês também podem procurar a 
empresa Extremo Norte Comércio e Serviços LTDA! Comércio e atacadista 
de couros, lãs e peles. Se vocês estiverem precisando de couro, essa 
empresa também vende couro. Comércio e atacadista de sementes, flores, 
plantas e gramas. Se vocês quiserem grama para colocar na casa de vocês, 
essa empresa também vende grama. Comércio atacadista de alimentos para 
animais, pet shop também. Se você quer comprar ração para o seu gatinho, 
para o seu cachorro, essa empresa também vende. Comércio atacadista de 
leite e lacticínios. Se você quer comprar leite para levar para a sua casa, essa 
empresa também tem. Comércio e atacadista de farinha. Nós que somos 
roraimenses e os que não são roraimenses e que já se adaptaram a comer a 
nossa tradicional farinha amarela, essa empresa também vende farinha. Se 
você quiser comprar farinha, você pode procurar a Extremo Norte Serviços 
LTDA. Frutas e verduras, carnes bovinas e suínas. Passou o Natal, mas tem 
o ano novo, se você quiser encomendar um suíno também para você fazer a 

Governo do Estado, para reforma da Escola Estadual Santa Rita, localizada 
na comunidade Cumaru, município de Bonfim-RR.
 Indicação nº 540 de 26/12/17, da Deputada Lenir Rodrigues 
ao Governo do Estado, para reforma da ponte de 30 metros sobre o lago 
Maroá, no município de Bonfim-RR.
 Indicação nº 541 de 26/12/17, da Deputada Lenir Rodrigues ao 
Governo do Estado, para reforma da Escola Estadual Olegário Mariano, 
localizada no município de Bonfim-RR.
 Indicação nº 542 de 26/12/17, da Deputada Lenir Rodrigues 
ao Governo do Estado, para reforma da Escola Indígena Felipe Wapixana, 
localizada na comunidade Cachoeirinha do Sapo, região da Serra da Lua, 
município de Bonfim-RR.
 Requerimento nº 126 de 21/12/17, de autoria do Deputado 
Valdenir Ferreira, para retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 125/17, 
de sua autoria.
 Requerimento nº 127 de 26/12/17, de autoria Deputada Lenir 
Rodrigues – Presidente da Comissão Especial Externa, Criada nos Termos 
da Resolução nº 32/15, para prorrogação de prazo de funcionamento da 
comissão.
 Requerimento nº 129 de 26/12/17, de autoria do Deputado 
Soldado Sampaio, para inclusão, na Ordem do Dia, o Projeto de Lei 
nº 106/17, que “altera a Lei nº 718, de 06/07/2009, visando a absorção 
da manifestação e expressão do Movimento Religioso Cristão como 
Patrimônio Cultural do Estado de Roraima, e dá outras providências”, de 
sua autoria.
 Requerimento nº 130 de 26/12/17, de autoria do Deputado 
Soldado Sampaio, para inclusão, na Ordem do Dia, do Projeto de Lei nº 
112/17, que “dispõe sobre o padrão de qualidade e define a composição da 
cesta básica no âmbito do Estado de Roraima”.
 Era o que constava de expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos Senhores Deputados 
inscritos para o Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart procede à 
chamada.
 O Senhor Deputado Diego Coelho – Bom dia a todas e a todos 
aqui presentes. Bom dia ao nosso Presidente, Deputado Coronel Chagas e 
aos demais pares aqui presentes. Venho hoje usar a Tribuna, em primeiro 
lugar, para agradecer a Deus por mais um ano que está terminando. Graças 
a Deus, todos com muita saúde, com muita paz e com muita felicidade. 
Quero aqui também fazer os meus agradecimentos ao DICAP e ao BOPE, 
agradecimento esse em nome do Coronel Prola e do Coronel Sidney 
Santos, respectivos Comandante da Polícia Militar e do BOPE do Estado 
de Roraima, pela belíssima atuação que eles tiveram aqui dentro do nosso 
estado. Infelizmente, trocaram tiros com a Polícia Militar e os bandidos 
vieram a óbito, fizeram o resgate até o Hospital Geral, mas não resistiram 
e vieram a óbito. Eles estão de parabéns, a Polícia Militar do Estado de 
Roraima, mesmo sem condições, sem estrutura, sem veículos, sem gasolina, 
sem manutenção, mas com muita força de vontade, toda a Polícia Militar 
do Estado de Roraima trabalhando e fazendo o seu papel, desempenhando 
o seu papel da melhor forma possível. Só quem tem a ganhar é o Estado 
de Roraima, é a nossa população, somos nós que vivemos aqui. E, graças 
a Deus, nós não vamos ter mais esses dois bandidos na rua que poderiam 
estar assaltando o nosso estado, as nossas casas, os bancos aqui do Estado 
de Roraima. Fica aqui o meu registro e o meus parabéns a toda a polícia do 
Estado de Roraima. 
 Outro tema que também quero aproveitar a oportunidade de falar 
e registrar. Eu quero pedir à taquigrafia que todo o meu pronunciamento 
fique registrado em ata, porque, no futuro, eu vou precisar dessa ata. No 
início de 2015, no início do mandato da atual governadora, ela abriu um 
contrato de urgência para fazer a reforma de todas as escolas do estado de 
Roraima. Quero pedir aos deputados que prestem atenção no meu discurso 
e aquele que quiser apartear fique à vontade. E, se alguém tiver alguma 
justificativa, ou resposta para o meu questionamento, aproveitem também a 
oportunidade. 
 Então, no início do mandato da atual governadora, que abriu a 
contratação no regime de urgência, urgentíssima, para reforma de todas as 
escolas do estado de Roraima, isso foi bem no início, em janeiro e fevereiro. 
Essa licitação teve duas empresas vencedoras: a empresa Costa Rica 
Serviços Ltda e a empresa DK7 serviços de obras LTDA. Essas duas 
empresas ganharam, respectivamente, dois contratos de reforma, totalizando 
o valor de cinquenta e nove milhões de reais. Costa Rica, que ficou com um 
contrato de vinte e nove milhões e a empresa DK7 ficou com o contrato de 
24 milhões. E essas empresas começaram a trabalhar. Quando foi no 5º mês 
do mandato da atual governadora, exatamente no dia 19 de maio de 2015, o 
Tribunal de Contas do Estado de Roraima determinou a suspensão dos 
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outra forma, não estive presente, mas, semana passada, a Excelentíssima 
Governadora do Estado de Roraima veio até a Assembleia Legislativa, 
marcou uma reunião com todos os deputados estaduais. Eu preferi não 
ir para essa reunião, eu não quis ir porque eu estou cansado de escutar 
promessa por parte do governo e ver o governo executar. Então, por esse 
motivo, não participei dessa reunião, mas a gente escutou os boatos, as 
conversas. Eu não sei dizer se isso é verdade, se não é verdade. Falaram 
que o Governo do Estado de Roraima ia decretar falência porque não tinha 
dinheiro, não tinha capacidade financeira. Eu escutei isso, mas não posso 
confirmar para todos vocês que estão presentes se esse fato é verídico ou 
não, mas, se for verídico, quero dizer para a Excelentíssima Governadora: 
em vez de decretar falência no nosso querido estado de Roraima, onde nós 
escolhemos para viver, por que a Excelentíssima Senhora Governadora não 
renuncia seu mandato e entrega o governo do estado de Roraima para quem 
possa administrar? Porque ela está mostrando para a gente que ela não 
administrou em três anos e não é agora, em um ano, decretando falência do 
estado, que vai administrar. Então, eu quero que fique aqui o meu registro 
para todos referente a este tema. 
 E outro tema que me assombrou mais ainda hoje, as informações 
que chegaram até a minha pessoa foi de que hoje a Casa do Povo, a 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, vai colocar para votação 
uma solicitação de empréstimo no valor de 115 milhões de reais. Estou 
vendo que aqui atrás tem muitos servidores públicos pedindo o seu plano 
de cargos e salários. Quero aqui cumprimentar a todos vocês. Tem uma 
faixa ali dizendo: Deputados, queremos receber as nossas progressões e 
retroativos, valorize a enfermagem. Parabéns pela iniciativa de vocês de 
estarem aqui presentes, mas eu vou contar uma simples situação nossa, 
de funcionários públicos. Nós estamos vivendo um momento de crise, um 
momento em que o estado está sem dinheiro, o Brasil está sem dinheiro, 
todo mundo está passando por dificuldade financeira e quando a gente passa 
por alguma dificuldade financeira, nós, funcionários públicos, vamos até o 
nosso banco, chegamos ao nosso banco e queremos pedir um empréstimo 
para a gente sanar algumas dívidas nossas. O banco, faz uma análise. Eu 
acho que todos sabem que o funcionário público só pode comprometer 
30% do seu salário com parcela de empréstimo. E, aí, você está com sua 
margem, você tem seus 30% livres e aí você faz um empréstimo com seu 
gerente, aí, você compromete os seus 30%. Passa-se um determinado 
tempo, as coisas apertam de novo e você precisa fazer outro empréstimo. E, 
aí, você retorna ao seu banco, retorna com seu gerente e conversa com ele e 
fala assim: olha, eu quero fazer um empréstimo. E o banco faz uma análise, 
qual é a análise? Quanto que esse funcionário público já tem comprometido 
com empréstimo. Ele já tem 30% comprometido. E o banco, ele faz o quê? 
Ele nega o empréstimo porque essa pessoa já está com esse limite de 30% 
comprometido. Significa dizer que, se ele fizer o empréstimo, se contrair 
mais um empréstimo, ele vai ter dificuldade de pagar, porque ele já está todo 
comprometido, tem suas contas pessoais e compromete com suas dívidas 
pessoais como água, luz, gasolina, alimentação, escola, cursos. E, aí, ele 
nega para você. E, aí, eu quero que fique registrado aqui pela taquigrafia 
e que conste em ata, que se o estado tem capacidade de endividamento, se 
ele mandou aqui para a gente um estudo de capacidade de endividamento, 
qual é o endividamento hoje do estado? E será se ele pode contrair outro 
empréstimo? Como, se ele não está nem conseguindo pagar as suas contas? 
Como é que você vai contrair um empréstimo, se você não está pagando 
nem o feijão com arroz? Isso significa dizer que vai afundar cada vez mais 
o nosso estado e, aí, eu quero saber dos representantes do governo, dos 
deputados aqui que apoiam a governadora, se nós temos essa capacidade 
de endividamento para saber se o estado pode ou não contrair, porque o 
funcionário público quando vai no banco o gerente fala: olha, você não 
pode mais contrair porque você já está comprometido. Nós não temos isso, 
nunca chegou para a gente, para os deputados estaduais aqui, a capacidade 
de endividamento do estado. E, aí, nós vamos fazer empréstimo para 
quê, a dez meses das eleições? Será que esses 115 milhões de reais vão 
ser aplicados onde é para ser aplicado? É o que eu vejo aqui… A única 
coisa que esse governo fez, isso aqui eu falo com a maior certeza, sem 
dúvida nenhuma, é pagar faturas de empresas que prestaram serviços, que 
venderam produtos para o Estado no mandato anterior, isso aqui é público, 
é notório.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Deputado Dhiego, o 
tempo hoje é de 20 minutos, Vossa Excelência já está com 31 minutos. 
Nós fomos bastante generosos no tempo. Eu gostaria que Vossa Excelência 
evoluísse para a conclusão, porque nós temos pelo menos uns 12 projetos 
de lei na Ordem do Dia, entre eles a Lei Orçamentária, para concluir, 
porque temos mais um orador inscrito.
 O Senhor Deputado Dhiego Coelho continua – Senhor 
Presidente, eu queria pedir mais uns cinco minutos só para eu finalizar o 
meu raciocínio, a minha conclusão, tendo em vista que a gente vem todos 

virada do ano comendo uma carne de leitão, ela vende também. Comércio 
de pescados e frutos do mar. O mar que nós temos aqui é o Caribe, nós 
estamos a mil e duzentos quilômetros do mar, mas se você quiser um 
camarãozinho ou uma lagosta, essa empresa também vende. Comércio de 
pães, bolos e biscoitos. Até pão, se você quiser, você compra na Extremo 
Norte. Essa é uma empresa muito eclética. Comércio atacadista de sorvete. 
Bom demais, depois de ceia maravilhosa, a gente comer uma sobremesa, 
um sorvete, também vende sorvete. Comércio e atacadista de chocolates, 
confeitos, balas, bombons e semelhantes, George Melo. Até bombom essa 
empresa vende. São inúmeras as atividades em que essa empresa atua no 
nosso estado, a empresa Extremo Norte Comércio e Serviços LTDA. 
Empresa essa sediada na avenida Benjamim Constant nº 1805, sala C, 
bairro Centro. E eu tive a curiosidade de ir lá nessa empresa, porque eu 
queria comprar um leitãozinho para passar o natal com a minha família, 
para fazer a minha ceia, na minha casa, e está aqui a empresa, está aqui a 
fachada da empresa. Para que todos vejam aqui, essa é a fachada da empresa 
Extremo Norte Comércio e Serviços LTDA e PP. Está aqui para que todos 
vejam a fachada desta empresa, empresa essa muito eclética, que vende de 
tudo aqui no estado de Roraima. Essa empresa, ela fica sediada numa 
esquina, Eu mostrei para vocês a fachada e essa aqui é a lateral da empresa, 
empresa essa sediada aqui no nosso estado de Roraima, na nossa capital, 
que ganhou um contrato de mais de vinte e quatro milhões de reais no 
estado de Roraima. E aí diz assim, que é a sala C. Eu deduzi aqui que sala 
A é a sala de estar; a sala B é a sala de jantar; e a sala C é o escritório, né? 
É a empresa, empresa essa que a gente costuma dizer que ela só existe 
dentro de uma pasta embaixo do sovaco. A empresa dele todinha está 
embaixo do sovaco dele, numa pasta. Essa empresa tem o capital social de 
600 mil reais. Será que essa empresa não tem sequer uma sede, ela não tem 
sequer um galpão, ela não tem sequer um depósito? Será que essa empresa 
tem capacidade financeira de executar três contratos no estado de Roraima 
no valor de mais de 24 milhões de reais? Será que essa empresa tem 
capacidade financeira? Fica a pergunta para todos os que estão presentes 
aqui nos escutando.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Marcelo Cabral – 
Ouvindo atentamente o seu discurso trazendo a esta Casa uma preocupação 
muito grande, que tantas empresas vêm e ganham licitação neste estado, 
neste governo. E várias delas, como Vossa Excelência está mostrando, 
não têm um escritório, não têm um galpão, não têm o mínimo para que a 
empresa possa ganhar uma licitação de 24 milhões. Não têm um a estrutura 
física, no mínimo. Eu quero lhe fazer uma pergunta: esse local que o senhor 
foi lá comprar o seu leitãozinho, para sua ceia, tem a placa, tem alguma 
coisa escrita dizendo que a empresa é lá? E também me chamou atenção 
como é que pode os controles, o Ministério Público, que tudo fiscaliza, 
a Assembleia, as prefeituras do interior, a prefeitura da capital, não 
conseguem ver o que está acontecendo no governo do estado. Me chama 
atenção. Por que será? Será que é um peso e duas medidas? Eu queria só 
acrescentar isso ao seu discurso e parabenizar Vossa Excelência, que pouco 
sobe nesta Tribuna e, quando sobe, traz realmente uma preocupação. E 
quem penaliza com isso não é o governo, não é o secretariado, é o povo de 
Roraima que está penalizado por mais uma vez uma empresa que vive de 
pasta ganhar uma licitação de 24 milhões. Parabéns pelo seu discurso nessa 
manhã de quarta-feira, parabéns mesmo, um abraço e um bom dia a todos.
 O Senhor Deputado Dhiego Coelho continua– Muito obrigado 
pelo aparte Deputado Marcelo Cabral. Quero pedir aqui que a taquigrafia 
insira seu discurso também no meu discurso. A pergunta que você fez eu 
vou lhe responder. Não existe nenhuma placa de identificação dizendo que 
essa empresa atua neste endereço. Lá é uma casa residencial; é um prédio 
residencial onde deve viver uma família. Então, lá não têm identificação 
nenhuma. Essa empresa, eu tenho minhas dúvidas se ela tem capacidade 
financeira para executar um contrato desse tamanho, no valor de 24 milhões 
de reais, onde mais trezentas escolas vão ser reformadas. Então tem que ter 
uma frente de trabalho muito grande, um número de funcionários muito 
grande e um capital financeiro muito grande para conseguir executar essa 
obra. Fica a pergunta. Tem dois sócios: o primeiro sócio é João Lucas 
Viera Mota e a segunda sócia é Maria Viera Mota. São os dois sócios 
dessa empresa que ganharam esses três contratos da reforma das escolas 
estaduais e que vão executar. Então fica a pergunta, nós estamos a dez 
meses das eleições estaduais, será que realmente o Governo do Estado de 
Roraima está preocupado em reformar escolas? Será se realmente essas 
escolas vão ser reformadas, como é para serem reformadas? Será que o 
governo não vai fazer apenas uma maquiagem nessas escolas, passar um 
cal nas paredes, colocar algumas fechaduras em algumas portas, colocar 
uns vidros em algumas janelas, fazer uma maquiagem e dizer que reformou 
as escolas estaduais a dez meses das eleições? Essa é a pergunta que deixo 
e que cada um responda para si próprio. O que você acha que o Governo do 
Estado de Roraima vai fazer com esse contrato de 24 milhões de reais? De 
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ver as movimentações financeiras dos últimos 15 dias. Para que mandar 30 
milhões para CER, o que eles vão fazer com esse dinheiro que a empresa 
já encerrou? Sumiu 4 milhões do SETRABES, é dinheiro demais que 
essa gente transaciona. É só papel, é caso de polícia o dinheiro, da polícia 
civil. Roubaram os computadores e os processos, essa foi a maneira mais 
capacitada que esse governo teve de fazer gestão. Porque, quando tinha que 
fazer licitação, desde o início desse governo, eles optaram pelo emergencial 
por mais de três anos. É um governo bagunçado, governo que não respeita 
ninguém, não respeita servidor. Governo que respeita servidor paga seu 
salário, não faz como o governo está fazendo agora, com a desculpa de que 
não tem dinheiro e pega o FPE e gasta todo pagando empresa da família. 
 Eu não posso aceitar, senhoras e senhores, ver meu estado indo 
para o buraco. Porque, quando você pega seus servidores e você não paga, 
os lojistas sofrem com isso, o estado sofre com isso. Quando você deixa 
o produtor rural sem condições de vender sua banana, cobrando frete no 
Jundiá para que sua banana chegue mais cara do que a banana de Rondônia, 
quando você vê o nosso produtor rural escoar sua produção, ninguém quer 
meter seu transporte. E, aí, de onde vem a produção de Roraima? O nosso 
interior fica pobre e muita gente enriquece, o produtor da Bahia, Rondônia, 
Piauí, Mato Grosso. O nosso povo não é preguiçoso não, dê condições 
a eles, governadora, para ver se eles não trabalham! Dê condições! Não 
adianta fazer caravanas, como disse o Deputado Dhiego há pouco, distribuir 
sorvetes, cortar cabelos. Produtor não quer isso não, eles querem estradas 
e pontes que a governadora não tem competência para fazer, porque tem 
que trabalhar. Eles querem pegar o dinheiro e sumir, como sumiram agora, 
dizendo que não tem dinheiro, mas está repassando 30 milhões para a CER. 
 Então, quero, na manhã de hoje, dizer que nós estaremos 
votando o orçamento e, certamente, provavelmente, o orçamento não vai ser 
respeitado porque a governadora não cumpre compromisso. Ela vai entrar 
com ação para pegar esse dinheiro todinho do estado e usar deliberadamente 
esse ano em sua campanha política. Mas tenho certeza que a população 
de Roraima que passou três anos sofrendo, e vai sofrer agora, porque ela 
acha que nos três últimos dias da eleição ela pode transformar o estado. 
Acorde, governadora! porque as pessoas não estão cegas, o nosso servidor 
está aqui. E, se vocês saírem, provavelmente, esse projeto não vai chegar 
aqui. Provavelmente, vocês não tiveram natal, mas vão ter, certamente, Ano 
Novo, porque o próximo governador vai pagar o Plano de Cargos de vocês. 
Obrigado a todos.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Passamos para Ordem do 
Dia, com a discussão e votação das seguintes matérias: em turno único, 
Projeto de Lei nº022/17, que “altera dispositivos da Lei Complementar 
nº 164, de 19/05/10, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Defensoria 
Pública do Estado de Roraima e dá outras providências”, de autoria da 
Defensoria Pública. Discussão e votação, em turno único de Requerimento 
nº 127/17, da Comissão Especial Externa criada nos termos da Resolução 
nº 032/15, solicitando prorrogação de prazo, por igual período, para seu 
funcionamento; Projeto de Lei nº 030/16, que “dispõe sobre a defesa 
sanitária animal no Estado de Roraima e dá outras providências”, de 
autoria do Poder Executivo; Substitutivo ao Projeto de Lei nº 49/16, 
que “dispõe sobre o reconhecimento, no âmbito estadual, da profissão 
de Bombeiro Civil e dá outras providências”, de autoria da Deputada 
Angela Águida Portella; Projeto de Lei nº 117/17, que “regulamenta o art. 
19, incisos I e V, da Lei Estadual nº 030, de 26/12/92, quanto à cobrança 
dos valores pelos serviços técnicos e ressarcimento pelos custos agrários 
realizados pelo Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima, 
com seus respectivos valores”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de 
Lei nº 131/17, que “dispõe sobre a proibição de atividades pedagógicas 
que visem à reprodução do conceito de ideologia de gênero na grade 
curricular das escolas estaduais públicas e privadas do estado de Roraima 
e dá outras providências”, de autoria dos Deputados Mecias de Jesus e 
Angela Portella; Projeto de Lei nº 159/17, que “dispõe sobre a criação do 
Fundo de Modernização, Manutenção e Desenvolvimento da Polícia Civil 
do Estado de Roraima-FUNDESPOL/RR e dá outras providências”, de 
autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 165/17, que “dispõe sobre a 
criação do Corpo Especial de Militares Estaduais, Ativos e Inativos, para 
atuar em situações especiais e dá outras providências”, de autoria do Poder 
Executivo; 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 16/19 e dá outras 
providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 120/17, que 
“altera a Lei nº 1.027, de 15/01/16, que dispõe sobre o Plano Plurianual-
PPA 2016/2019 e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; 
Projeto de Lei nº 121/17, que “estima a receita e fixa a despesa do Estado 
para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências”, de autoria 
do Poder Executivo; 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”, de autoria do Poder Executivo; Projeto 

os dias para as sessões e a gente não faz nada. No dia que a gente tem um 
tema, eu queria que a gente pudesse pelo menos ter esse espaço para a gente 
conversar.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Deputado, eu vou lhe 
conceder dois minutos para concluir, até porque Vossa Excelência, já que 
fala que não se faz nada, essa Assembleia votou centenas de projetos esse 
ano. Eu acho que Vossa Excelência não tem comparecido muito às sessões 
para estar falando isso. Então, por favor, Vossa Excelência conclua o seu 
raciocínio em dois minutos.
 O Senhor Deputado Dhiego Coelho continua – Esta Assembleia 
Legislativa, a única coisa que ela vota aqui é criação de dia estadual e 
aprovação de nomes para entregar comenda de honra ao mérito. O que eu 
vejo e o que eu vi, principalmente no ano de 2017, foi a Assembleia o 
ano todinho entregar comenda Orgulho de Roraima e criar dia estadual de 
fulano, de ciclano e de beltrano. Eu só quero esses dois minutos, eu vou 
concluir o meu discurso e quero aqui dizer para vocês.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Eu 
gostaria de lembrar a Vossa Excelência que nós aprovamos aqui o curso de 
medicina para Universidade Estadual de Roraima.
 O Senhor Dhiego Coelho continua – Eu quero aqui dizer para 
todos que hoje vai ser colocado para votação o valor do empréstimo de 115 
milhões. Eu queria pedir ao nobre Presidente e aos meus pares aqui desta 
Casa que a gente vote aqui no Plenário. Vamos votar esse empréstimo aqui 
no Plenário, não vamos entrar naquela sala de reunião lá e trancar com 24 
deputados e fazer uma sessão extraordinária e votar na calada da noite, na 
surdina, como é de costume fazer e aprovar temas aqui nesta Casa quando 
não querem que seja publicado para a sociedade. Vamos respeitar essas 
pessoas que estão aí, que vêm até esta Casa assistir essa sessão. E vamos 
votar, coloque para votação agora, vamos votar na frente delas. O que eu 
posso dizer para vocês é que aquelas pessoas que estão compactuando com 
esse atual governo...
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – É que seu tempo já 
encerrou, Deputado. Com a palavra, o Deputado George Melo, com tempo 
de até 20 minutos.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, isso é quebra de decoro, Senhor Presidente. É preciso 
que ele tenha respeito com a Casa, fazendo show para a plateia.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Deputado Dhiego 
Coelho, Vossa Excelência está quebrando o Regimento do Código de Ética. 
Deputado, esse Projeto não está nem na Ordem do Dia.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz pede Questão de Ordem 
– Vossa Excelência está prejudicando a votação, que está pronta para 
beneficiar os servidores, isso é para fazer média, respeite os seus colegas. 
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Deputado Dhiego, 
Vossa Excelência, para falar com esse tom, deveria pelo menos comparecer 
às sessões plenárias. Vossa Excelência, com certeza, tem mais de trinta por 
cento de falta em sessões plenárias, deveria dar o exemplo. Vossa Excelência 
está quebrando o Regimento e o Código de Ética desta Casa. Quer vir dar 
lição de moral, quando, na verdade, falta em boa parte das sessões plenárias 
para discutir projetos de interesse deste estado. Com a palavra, o eminente 
Deputado George Melo, com o tempo de até 20 minutos.
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, senhores 
deputados, senhoras e senhores, quero aqui cumprimentar os servidores que 
estão presentes aqui nesta Casa, pessoal da FEMARH, ITERAIMA, ADER, 
meus amigos das redes sociais. Eu também quero, aqui, neste momento, 
dizer que eu concordo com o Deputado Dhiego Coelho em tudo que ele 
falou até o final. Eu entendo que nós temos aqui deputados extremante 
responsáveis. O fato de você votar de um jeito ou votar de outro jeito 
não quer dizer que seja pior ou melhor, isso aqui é uma democracia e nós 
temos que respeitar o lado contrário. Embora eu já diga que sou contra o 
empréstimo, eu tenho que respeitar o meu colega que vota favorável. Então, 
eu quero deixar, nesse começo de manhã, o meu posicionamento. Eu quero 
dizer mais uma vez que, com relação ao empréstimo, se a governadora 
não teve capacidade de gerir o estado durante três anos, como é que ela 
vai gerir cento e poucos milhões? Eu também faço coro que meus colegas 
não votem, porque eu entendo que não tem gestão, a governadora não tem 
capacidade de gestão para fazer desse dinheiro o fim que precisa ser feito. 
Por isso o meu voto é contra. Continuando, eu quero deixar registrado 
também que eu tenho dito para os senhores, e que há mais de três eu venho 
dizendo que a governadora não está preparada para governar o estado de 
Roraima. Agora mesmo, ela quer mandar o projeto de vocês para o ano que 
vem, para o próximo governador pagar, porque ela sabe que ela não vai 
ganhar a eleição. Mas que mande, que nós vamos votar assim mesmo. Se 
ela mandar hoje esse projeto, nós vamos votar, porque eu entendo, senhoras 
e senhores, que dinheiro nunca faltou neste estado. Agora mesmo eu peço 
para as lideranças que estão aí, acompanhem o FIPLAN, que vocês vão 
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questão dos PCCRs, para que o estado não entre em uma situação difícil 
sobre o aspecto financeiro e sobre o aspecto estrutural. Já passou da hora 
de a Senhora Governadora mandar para cá essa reestruturação. Por essa 
razão é que há, por parte de alguns servidores, funcionários e de algumas 
categorias, a indignação de não ter os seus PCCRs aprovados.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Parabéns, Senhor 
Presidente, esse é o pensamento de votarmos todos.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Suspendo a Sessão pelo 
tempo necessário para que as Comissões em Conjunto possam emitir 
Parecer às demais matérias constantes na pauta da Ordem do Dia.

(Reaberta Sessão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Dou por reaberta a Sessão. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 173/17 e Parecer.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – (Lido o Projeto 
de Lei nº 173/17 e o Parecer da Comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, a matéria. 
Não havendo nenhum Deputado que queira discutir, coloco em votação. 
A votação será nominal e eletrônica, votando sim, os Senhores Deputados 
acatam o Projeto e, votando não, rejeitam. 
 Solicito liberação do painel para votação.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra pede encaminhamento de 
votação – Senhor Presidente, encaminho voto pela aprovação.
 O Senhor Deputado Gorge Melo pede encaminhamento de 
votação – Senhor Presidente, peço aos colegas da bancada de oposição que 
votem a favor de todos os PCCRs.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, para evoluir, Vossa Excelência poderia colocar para 
votação todos os PCCRs em bloco. Isso é uma sugestão dos dois líderes do 
governo e do blocão.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Deputado Brito, eu 
não posso fazer em bloco, porque são matérias diferentes. O Regimento 
enfrenta divergência com relação ao bloco. Então, tem que ser realmente 
como estamos votando. 
 Dou por aprovado o primeiro PCCR, o Projeto de Lei nº 173/17.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 174/17 e Parecer.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – (Lido o Projeto 
de Lei nº 174/17 e o Parecer das Comissões).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, a matéria. 
Não havendo nenhum Deputado que queira discutir, a matéria segue para 
votação. A votação será nominal e eletrônica, votando sim os Senhores 
Deputados acatam a matéria e, votando não, rejeitam. 
 Solicito liberação do painel eletrônico para votação. Dou por 
aprovado o Projeto de Lei nº 174/17, por 17 votos sim, nenhum não e 
nenhuma abstenção. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 172/17 e o Parecer da Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – (Lido o Projeto 
de Lei nº 172/17 e o Parecer da Comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, a matéria. 
Não havendo nenhum Deputado que queira discutir, a matéria segue para 
votação. A votação será nominal e eletrônica, votando sim, os Senhores 
Deputados acatam a matéria e, votando não, rejeitam. 
 Solicito liberação do painel eletrônico para votação. 
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 172/17, por 17 votos sim, 
nenhum não e nenhuma abstenção. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 171/17, bem como do Parecer.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – (Lido o Projeto 
de Lei nº 171/17 e o Parecer).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, a matéria. 
Não havendo nenhum Deputado que queira discutir, a matéria segue para 
votação. A votação será nominal e eletrônica, votando sim, os Senhores 
Deputados acatam a matéria e votando não, rejeitam. 
 Solicito a liberação do painel eletrônico para votação. 
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 171/17, por 16 votos sim, 
nenhum não e nenhuma abstenção. 
 Parabenizo todos os servidores em nome dos Senhores 
Deputados, Vossas Senhorias têm o direito ao PCCRs a partir do ano que 
foi fixado na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no orçamento do estado. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei Complementar nº 023/17 e o Parecer com as Emendas.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – (Lido o Projeto 
de Lei Complementar nº 023/17 e o Parecer com as Emendas).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, a matéria. 

de Decreto Legislativo nº 053/17, que “concede a Comenda Orgulho de 
Roraima aos militares indicados pela sua atuação no Programa Educacional 
de Resistência às Drogas (PROERD) e dá outras providências”, de autoria 
da Deputada Angela Portella; Projeto de Lei nº 106/17, que “altera a Lei 
nº 718, de 06/07/209, visando à absorção da manifestação e expressão 
do Movimento Religioso Cristão como Patrimônio Cultural do Estado 
de Roraima e dá outras providências”, de autoria do Deputado Soldado 
Sampaio; Projeto de Lei nº 108/17, que “altera a Lei Estadual nº 1032, de 
08/01/16, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto 
de Lei nº 111/17, que “autoriza o Poder Executivo a doar, sem ônus, o 
imóvel que especifica”, de autoria do Deputado Chico Mozart; Projeto de 
Lei nº 153/17, que “cria a Coordenação-Geral de Sindicância e Processo 
Administrativo Disciplinar - CGPAD, no âmbito da administração direta do 
Poder Executivo, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; 
Projeto de Lei nº 122/17, que “dispõe sobre o padrão de qualidade e define a 
composição de cesta básica no âmbito do estado de Roraima”, de autoria do 
Deputado Soldado Sampaio; Projeto de Lei nº 157/17, que “autoriza o Poder 
Executivo a criar o Programa de Apadrinhamento Afetivo ‘Um Lar para os 
Idosos’, no âmbito do estado de Roraima”, de autoria da Deputada Aurelina 
Medeiros; 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 na rede estadual de ensino do Estado 
de Roraima e dá outras providências”, de autoria da Deputada Aurelina 
Medeiros; Projeto de Decreto Legislativo nº 025/16, com apenso do PDL 
nº 028/17, que “declara de utilidade pública a Associação Roraimense pela 
Diversidade Sexual de Roraima – Grupo DIVERRSIDADE e dá outras 
providências”, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues; Projeto de Lei nº 
171/17, que “altera os valores dos cargos dos Grupos Ocupacionais I, II e 
III, descrito no Anexo I do Plano de Carreira, regido pela Lei nº 537, de 24 
de março de 2006 e suas alterações, e dá outras providências”, de autoria 
do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 172/17, que “dispõe sobre o Plano de 
Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores públicos efetivos da área 
administrativa da Universidade Estadual de Roraima – UERR e dá outras 
providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 173/17, que 
“dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores 
da Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima – ADERR e 
dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 
174/17, que “dispõe sobre o novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração 
- PCCR dos servidores públicos do quadro de pessoal do Instituto de Terras 
e Colonização de Roraima - ITERAIMA, revogando disposições contrárias 
e as Leis Complementares nº 737, de 18/08/09 e nº 764, de 28/01/10”, de 
autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 175/17, que “altera a 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”, de autoria do Deputado Brito Bezerra; e Projeto de 
Lei nº 158/17, que “autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Bolsa 
Atleta para jovens atletas do estado de Roraima”, de autoria da Deputada 
Aurelina Medeiros. E, em primeiro turno: Projeto de Lei Complementar nº 
020/17, que “altera a Lei nº 091, de 10/11/2005, e dá outras providências 
(UERR)”, de autoria do Poder Executivo; e Projeto de Lei Complementar 
nº 023/17, que “altera e acresce dispositivos à Lei Complementar nº 052, 
de 28/12/2001, criando a Subcoordenadoria Estadual de Proteção e Defesa 
Civil e cargos em comissão, na Coordenadoria Estadual de Proteção Civil 
do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, e dá outras providências”, de 
autoria do Poder Executivo.
 Vamos colocar para votação, em segundo turno, o Projeto de Lei 
nº 022/17. A votação será nominal e eletrônica, votando sim, os Senhores 
Deputados aprovam o projeto e, votando não, rejeitam a matéria. 
 Solicito abertura do painel para votação. 
 Dou por aprovado Projeto de Lei nº 022/17, com 17 votos sim, 
nenhum não e nenhuma abstenção.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, gostaria de saber se o PCCR da Universidade Estadual 
de Roraima está em pauta.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Deputado Joaquim, 
devo dizer ao senhor o seguinte: o meu sentimento com relação a UERR 
e outras instituições, tenho uma opinião formada na... chegou o PCCR 
da Universidade Estadual. Mas esta Casa só vai votar os PCCRs se for 
para agradar todo mundo ou se for pra não agradar ninguém. Por exemplo, 
nós temos o PCCR da ADERR, FEMARH, IACT, Saúde, Enfermagem, 
tudo. Ou se vota tudo em conjunto, ou não se vota nada. Essa é a intenção 
da Assembleia, porque não se pode beneficiar uma categoria e não 
beneficiar outra. O governo precisa se orientar e organizar para que ele 
não beneficie uma categoria em detrimento das outras. Eu já tenho dito a 
Senhora Governadora para que faça uma reestruturação no Estado, através 
da Fundação Getúlio Vargas, para que regularize definitivamente essa 
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 Solicito a abertura do painel eletrônico para a votação. 
 Dou por aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 049/17, 
por 16 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 117/17 e do Parecer da Comissão. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – (Lido o Projeto 
de Lei nº 117/17 e o Parecer da Comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão a 
matéria. Não havendo nenhum deputado que deseje discutir a matéria, 
coloco-a em votação. A votação será nominal/eletrônica. Votando sim, 
os senhores deputados aprovarão a matéria e, votando não, rejeitam-
na. Informo que os senhores deputados têm um minuto para, querendo, 
justificarem seus votos. 
 Solicito a abertura do painel eletrônico para a votação. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 131/17 e do Parecer da Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – (Lido o Projeto 
de Lei nº 131/17 e o Parecer da Comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão a 
matéria. Não havendo nenhum deputado que deseje discutir a matéria, 
coloco-a em votação. A votação será nominal/eletrônica. Votando “sim”, 
os senhores deputados aprovarão a matéria e, votando não, rejeitam-
na. Informo que os senhores deputados têm um minuto para, querendo, 
justificarem seus votos. 
 Solicito a abertura do painel eletrônico para a votação. 
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 131/17, por 16 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 159/17 e do Parecer da Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – (Lido o Projeto 
de Lei nº 159/17 e o Parecer da Comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão a 
matéria. Não havendo nenhum deputado que deseje discutir a matéria, 
coloco-a em votação. A votação será nominal/eletrônica. Votando sim, 
os senhores deputados aprovarão a matéria e, votando não, rejeitam-
na. Informo que os senhores deputados têm um minuto para, querendo, 
justificarem seus votos. 
 Solicito a abertura do painel eletrônico para a votação. 
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 159/17, por 16 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 165/17 e do Parecer da Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – (Lido o Projeto 
de Lei nº 165/17 e o Parecer da Comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão a 
matéria. Não havendo nenhum deputado que deseje discutir a matéria, 
coloco-a em votação. A votação será nominal/eletrônica. Votando sim, 
os senhores deputados aprovarão a matéria e, votando não, rejeitam-
na. Informo que os senhores deputados têm um minuto para, querendo, 
justificarem seus votos. 
 Solicito a abertura do painel eletrônico para a votação. 
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 165/17, por 18 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 170/17 e do Parecer da Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – (Lido o Projeto 
de Lei nº 170/17 e o Parecer da Comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão a 
matéria. Não havendo nenhum deputado que deseje discutir a matéria, 
coloco-a em votação. A votação será nominal/eletrônica. Votando sim, 
os senhores deputados aprovarão a matéria e, votando não, rejeitam-
na. Informo que os senhores deputados têm um minuto para, querendo, 
justificarem seus votos. 
 Solicito a abertura do painel eletrônico para a votação. 
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 170/17, por 20 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 106/17 e do Parecer da Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – (Lido o Projeto 
de Lei nº 106/17 e o Parecer da Comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão a 
matéria. Não havendo nenhum deputado que deseje discutir a matéria, 
coloco-a em votação. A votação será nominal/eletrônica. Votando sim, 
os senhores deputados aprovarão a matéria e, votando não, rejeitam-
na. Informo que os senhores deputados têm um minuto para, querendo, 
justificarem seus votos. 

Não havendo nenhum Deputado que queira discutir, a matéria segue para 
votação. A votação será nominal e eletrônica, votando sim, os Senhores 
Deputados acatam a matéria e votando não, rejeitam-na. 
 Solicito liberação do painel eletrônico para votação. 
 Dou por aprovado em primeiro turno o Projeto de Lei 
Complementar nº 023/17, por 17 votos sim, nenhum não e nenhuma 
abstenção. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei Complementar nº 020/17 e o Parecer com as Emendas.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – (Lido o Projeto 
de Lei Complementar nº 020/17 e Parecer).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão a matéria. 
Não havendo nenhum Deputado que queira discutir, a matéria segue para 
votação. A votação será nominal e eletrônica, votando sim, os Senhores 
Deputados acatam a matéria e votando não, rejeitam. 
 Solicito liberação do painel eletrônico para votação. Dou por 
aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 020/17, por 17 votos Sim, 
nenhum não e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 158/17 e Parecer.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – (Lido o Projeto 
de Lei nº 158/17 e o Parecer da Comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão a matéria. 
Não havendo nenhum Deputado que queira discutir, a matéria segue para 
votação. A votação será nominal e eletrônica, votando sim, os Senhores 
Deputados acatam a matéria e votando não, rejeitam. 
 Solicito liberação do painel eletrônico para votação. 
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 158/17, por 15 votos sim, 
nenhum não e nenhuma abstenção.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, gostaria de deixar registrado meu voto.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Solicito às taquígrafas que 
registrem o voto dos Deputados Gabriel Picanço e Coronel Chagas. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 175/17 e o Parecer.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – (Lido o Projeto 
de Lei nº 175/17 e o Parecer da Comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, a matéria. 
Não havendo nenhum Deputado que queira discutir, a matéria segue para 
votação. A votação será nominal e eletrônica; votando sim, os Senhores 
Deputados acatam a matéria e votando não, rejeitam. 
 Solicito liberação do painel eletrônico para votação. 
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 175/17, por 18 votos sim, 
nenhum não e nenhuma abstenção. 
 Comunico aos Senhores Deputados que esse Projeto é de 
autoria da Deputada Ângela A. Portella. Esse projeto vai sofrer um ataque 
de inconstitucionalidade porque o Supremo Tribunal já pacificou a matéria 
em relação a ele. A Assembleia Legislativa pode aprovar fica a Deputada 
sabendo que ele vai sofrer um ataque de inconstitucionalidade.
 O Senhor Deputado George Melo pede Questão de Ordem – 
Presidente, por que inconstitucional?
 O Senhor Presidente Jalser Renier – O Supremo já se 
manifestou, o direito do trabalho é competência privativa da União. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 049/17 e o Parecer.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – (Lido o Projeto 
de Lei nº 049/17 e Parecer da Comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, a matéria. 
Não havendo nenhum Deputado que queira discutir, a matéria segue para 
votação. A votação será nominal e eletrônica; votando sim, os Senhores 
Deputados acatam a matéria e votando não, rejeitam. Informo que os 
senhores deputados têm um minuto para, querendo, justificarem seus votos.
 A Senhora Deputada Angela A. Portella pede Justificativa de 
Voto – Nós precisamos regulamentar a profissão de bombeiro civil. Foi 
votado na Prefeitura tem uns três meses, na Câmara Municipal não foi 
levantado inconstitucionalidade e, por isso, quero pedir aos nobres colegas 
que votem sim. Obrigado.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz pede Justificativa de Voto – 
Senhor Presidente, também quero seguir o raciocínio da Deputada Angela. 
Esse projeto já existe em quatro estados brasileiros, por exemplo, nos 
Shopping Center existem bombeiros civis dentro de uma regulamentação 
feita no Corpo de Bombeiros do Poder Público. Portanto, acho que o 
problema da inconstitucionalidade no Supremo refere-se a outro tipo de 
coisa que estamos aprovando.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em votação o 
Substitutivo ao Projeto de Lei nº 049/17. 
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de um policial militar que foi lotado no interior e lá tem uma casa de apoio 
e ele já está lotado lá há quinze anos. Com esse projeto, ele passa a ser 
dono da casa, pegando como exemplo a Polícia Militar, mas sabemos que 
existem casos semelhantes. O projeto do Deputado Mozart é específico 
para um caso. Com a emenda do deputado Dhiego, a coisa generaliza e 
ainda baixa para dez anos. Acredito que, com a emenda, nós abriremos um 
precedente enorme.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Deputado Soldado 
Sampaio e Deputado Chico Mozart, só para eu entender, esse bem, o 
governo está doando para esta família?
 O Senhor Deputado Chico Mozart – Trata-se de um projeto 
autorizativo, o governo autoriza a doação do bem.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Deixa eu entender, só 
queria atentar aos Senhores Deputados para uma preocupação com esse 
projeto. O governo não pode fazer nenhuma doação que não seja primeiro 
com a autorização da Assembleia ou que a matéria venha do próprio 
governo. A matéria é uma matéria isolada, uma matéria autorizativa. O 
governo só vai fazer se ele quiser. Segundo: qualquer doação de patrimônio 
público do estado tem que ser feita através de comodato e não através de 
uma anuência do Chefe do Poder Executivo passando uma propriedade, 
seja para que família for. Então, essa é uma preocupação, porque a 
Assembleia não pode incorrer em situações que sejam desagradáveis e que 
fiquem na contramão da Constituição e do seu Regimento e do que, de 
fato, o poder Legislativo representa. Essa é minha única preocupação, não 
tenho nada contra o projeto do Deputado Chico Mozart e nem a favor, só 
estou colocando o que entendo, como presidente de uma instituição, que 
esta matéria é polêmica, como é polêmico também estender ainda mais a 
todos os cidadãos roraimenses. Imagina se todo mundo for pedir doação das 
residências que são de uso público do estado, é algo meio que distorcido 
diante da nossa Constituição e dos princípios legais, na minha avaliação. 
Mas o Plenário é soberano e a matéria está em discussão ainda.
 O Senhor Deputado Chico Mozart pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, foi apresentada uma emenda pelo Deputado Dhiego 
Coelho e eu solicito a Vossa Excelência que vote a emenda em destaque, 
uma vez que teve divergência com os demais deputados. Gostaria que a 
emenda fosse votada em destaque, pois o plenário é soberano e assim o 
decidirá. Caso aprovado, a governadora tem a opção de sancionar ou vetar, 
cabe a ela fazer essa escolha.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à leitura da emenda aditiva ao Projeto de 
Lei nº 111/17, de autoria do deputado Dhiego Coelho.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – (Lida a emenda 
aditiva ao Projeto de Lei nº 111/17).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, a emenda 
aditiva ao Projeto de Lei nº 111/17.
 O Senhor Deputado Masamy Eda para discutir a matéria – 
Deputado Chico Mozart, com base no artigo 67 do Regimento desta Casa, 
peço vistas ao Projeto de Lei nº 111/17, para que ele não fique prejudicado 
e para que todos os deputados tenham um entendimento melhor em relação 
a isso, pois, como bem disse o Deputado Xingú, poderemos abrir um 
precedente desleal para com algumas pessoas. Então, com base no artigo 67 
do Regimento Interno desta Casa, peço vistas para sentarmos e discutirmos 
essa matéria com os demais deputados.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral – O Projeto de Lei do 
Deputado Chico Mozart é um projeto específico para atender a um PM que 
deu sua vida inteira ajudando o povo de Roraima e concluindo sua vida 
como PM. Ele morou vários anos naquela casa. E o projeto é autorizativo 
para ajudar aquela família, mas o que não pode é generalizar abrindo 
precedente para todos. Ele tem mais de 20 anos, duas décadas de serviços 
prestados a este estado, à PM desse estado, ajudando o povo. Acho que é 
um projeto importante, é autorizativo, e a governadora vai doar e terá que 
voltar para esta Casa novamente para autorizar essa doação. Sou favorável 
ao projeto do Deputado Chico Mozart.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Senhor Presidente, 
não sei se já estava na hora, se vai ser concedido ou não o pedido de vistas 
ao Projeto de Lei 111/17 ao Deputado Masamy Eda, mas acho que viria 
em boa hora porque conheço pessoas muito pobres que moram em casas 
do governo, dos quais os pais já morreram e os filhos continuam morando 
na casa e a gente não pode sair doando por aí. Além de tudo, tem um lado 
constitucional: apesar de ser um projeto autorizativo, é injusto e abre 
precedente. Então acredito que teria que ser pensado melhor, pois é um 
caso específico e a gente tem, pelo menos, dois ou três mil casos no estado 
de Roraima ou mais.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Acredito que o número é 
bem maior, Deputada Aurelina.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas – Senhor Presidente, 

 Solicito a abertura do painel eletrônico para a votação. 
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 106/17, por 15 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 108/17 e do Parecer da Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – (Lido o Projeto 
de Lei nº 108/17 e o Parecer da Comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão a 
matéria. Não havendo nenhum deputado que deseje discutir a matéria, 
coloco-a em votação. A votação será nominal/eletrônica. Votando sim, 
os senhores deputados aprovarão a matéria e, votando não, rejeitam-
na. Informo que os senhores deputados têm um minuto para, querendo, 
justificarem seus votos. 
 Solicito a abertura do painel eletrônico para a votação. 
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 108/17, por 16 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 157/17, bem como do Parecer da Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart - (Lido o Projeto 
de Lei nº 157/17).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, o Projeto 
de Lei nº 157/17. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. A 
votação será nominal e eletrônica. 
 Solicito a abertura do painel para votação. 
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 157/17, com 15 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 111/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – (Lido o Projeto 
de Lei nº 111/17).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, o Projeto 
de Lei nº 111/17.
 O Senhor Deputado Dhiego Coelho – Senhor Presidente, eu 
fiz uma emenda ao Projeto de Lei nº 111/17, de autoria do nosso amigo 
Chico Mozart, que se refere à doação de uma residência para a viúva do 
Coronel Márcio Santiago e para o seu filho Márcio Santiago também. 
Então, esse benefício desse Projeto de Lei está especificamente para 
este caso. Estivemos reunidos na Comissão de Constituição, Justiça 
e redação Final e chegamos à conclusão de fazer uma emenda para que 
esse benefício não seja apenas para esta família, que seja estendido para 
todas as famílias, tendo em vista que o Governo do Estado de Roraima tem 
muitas residências aqui no estado, tanto na capital quanto no interior. São 
casas de apoio da educação, da saúde, da Polícia Militar, da ADERR, dos 
órgãos de fiscalização encontradas em todos os municípios do estado. E 
existem também funcionários que trabalham e trabalharam para o Governo 
do Estado de Roraima. Então, se a Assembleia Legislativa está dando esse 
benefício para esta família, que esse benefício seja estendido para todas 
as famílias que estão dentro destas casas. Então, nada mais justo do que 
contemplarmos todas essas famílias. Se é para o Governo do Estado de 
Roraima dar uma casa para quem já ofereceu seus serviços e que trabalhou 
para o estado, também existem inúmeras famílias que trabalharam e deram 
sua parcela de contribuição ao estado e suas famílias moram dentro dessas 
residências. Então, vamos fazer a votação da emenda em destaque. E 
gostaria de pedir aos nobres pares que votem pela aprovação da emenda 
para estendermos esse benefício para todas as famílias do estado de 
Roraima. Obrigado.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú – Senhor Presidente, esse 
projeto do Chico Mozart, na verdade, não gosto de votar contra um colega, 
mas isso vai criar uma confusão muito grande em Roraima. Vejam bem, a 
CODESAIMA tem mais de 500 lotes em Boa Vista com gente morando 
dentro, imaginem quantas pessoas virão procurar a Assembleia Legislativa 
para pedir doação. O Estado pode ajuizar isso. Isso é uma coisa horrível, 
porque as pessoas estão morando em um patrimônio público, mas elas 
não são donas, tem apenas a cessão de uso. No momento em que o Estado 
precisar daquele patrimônio, ele vai despejar essa pessoa e passar o imóvel 
para a posse do Estado, que é o bem maior. Então, a CODESAIMA tem 
quase 600 casas com pessoas morando dentro, imaginem todos os dias 
alguém vir ao gabinete de um deputado pedindo que criemos um projeto 
para doar a casa para eles, isso vai virar uma loucura. Não tenho nada contra 
o projeto do Chico Mozart, até apoio o colega, mas acho que é um projeto 
que pode criar uma confusão muito grande para o estado.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Senhor Presidente, o 
projeto do Deputado Mozart é específico para um caso. Ele provou que 
a pessoa mora há mais de trinta anos e o governo está abrindo mão. O 
problema maior é a emenda do deputado Dhiego, que generaliza isso, 
inclusive baixa para dez anos. Eu tenho, por exemplo, um caso específico 
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dos deputados para a votação.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart procede à 
chamada.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Dou por rejeitada a 
emenda aditiva de autoria do Deputado Dhiego Coelho por 11 votos não, 
3 sim e nenhuma abstenção. A emenda do Deputado Dhiego foi rejeitada, 
prevalece agora o Projeto de Lei sem a emenda. Vamos votar agora o 
Pedido de Vistas do Deputado Masamy Eda. Os deputados que concordam 
com o pedido de vistas, votem sim. Os que não concordarem, votem não. O 
ato é discricionário meu, mas vou colocar a responsabilidade ao plenário, 
pois quero que o plenário decida. 
Em votação o Pedido de Vistas do Deputado Masamy Eda. A votação será 
nominal. Votando sim, os deputados concordam com o Pedido de Vistas do 
Deputado Masamy. Votando não, rejeitam-no. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à chamada 
nominal dos deputados para a votação.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart procede à 
chamada.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Foi acatado o Pedido de 
Vistas do Deputado Masamy Eda. O Projeto de Lei nº 111/17 sai da pauta e 
fica para a revisão do deputado Corregedor Masamy Eda. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 156/17, bem como do parecer da Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – (Lido o Projeto 
de Lei nº 156/17).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, o Projeto 
de Lei nº 156/17. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. A 
votação será nominal e eletrônica. 
 Solicito a abertura do painel para votação. 
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 156/17, por 13 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 122/17, bem como do parecer da Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – (Lido o Projeto 
de Lei nº 122/17).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, o Projeto 
de Lei nº 122/17. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. A 
votação será nominal e eletrônica. 
 Solicito a abertura do painel para votação. 
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 122/17, por 13 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 153/17, bem como do parecer da Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – (Lido o Projeto 
de Lei nº 153/17).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, o Projeto 
de Lei nº 153/17. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. A 
votação será nominal e eletrônica. 
 Solicito a abertura do painel para votação. 
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 153/17, por 15 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 025/17.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – (Lido o Projeto 
de Lei nº 025/17).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, o Projeto 
de Lei nº 025/17. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. A 
votação será nominal e eletrônica. 
 Solicito a abertura do painel para votação. 
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues pede encaminhamento 
de votação – Senhor Presidente, peço aos pares que votem a favor do 
projeto, porque a associação DIVERRSIDADE tem uma importância 
fundamental na questão da igualdade, da própria diversidade e no respeito 
às pessoas.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Dou por aprovado 
o Projeto de Lei nº 025/17, por 14 votos favoráveis, nenhum contra e 
nenhuma abstenção. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 053/17, bem como do parecer da 
Comissão.
  O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – (Lido o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 053/17).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 053/17. Não havendo quem queira discuti-lo, em 
votação. A votação será nominal e eletrônica. 
 Solicito a abertura do painel para votação. 

quero me associar ao Deputado Chico Mozart, Deputado Soldado Sampaio 
e Deputado Marcelo Cabral, que defenderam a iniciativa do Deputado 
Chico Mozart. O Coronel Santiago foi um policial militar que dedicou 
sua vida por quase 35 anos de serviço à segurança pública desse estado 
e assim que ele chegou aqui em Roraima, essa residência foi destinada 
à sua família. Muitas outras residências, o Governo do Estado doou aos 
servidores ainda oriundos do ex-território Federal de Roraima e esta ficou 
para trás. O Santiago morreu já há uns cinco anos e a família, a viúva 
continua morando neste imóvel. Esse projeto nada mais é que autorizativo, 
o governo poderá ou não fazer essa doação como já aconteceu e acontece 
em diversos casos. A emenda do deputado Dhiego, na verdade, generaliza e 
não concordo porque acredito que esses casos têm que ser pontuados caso 
a caso. Cada caso que tiver em situação semelhante tem que ser discutido. 
Então, com todo respeito ao Deputado Dhiego, acho que deveríamos votar 
em destaque essa emenda dele para não generalizarmos, porque esta é uma 
situação específica, cada caso tem a sua história, tem sua relevância e não 
podemos generalizar.
 O Senhor Deputado Dhiego Coelho – Eu vejo uma associação, 
onde todo bairro tem uma. E é a SETRABRES que administra esses prédios 
do governo, nenhum deles o governo toma conta. Todas as associações 
que existem nos bairros da cidade, o governo não toma conta e o que ele 
fez foi ceder para que a associação de bairros, de mães e de artesanato 
tomassem conta. E essas associações estão mais de anos prestando serviços 
à população, cuidando de mais de 2,3 mil mães. Por isso temos que ver 
esse benefício para estendermos essas associações. Por que não entregar 
um prédio do Governo do Estado de Roraima para uma associação que 
cuida de mais de três mil mães? Esse é o comparativo que eu faço. O que eu 
estou querendo fazer é com que o direito seja dado para todos, que não seja 
um direito para apenas uma família. Se eles têm direito, não contesto isso. 
O Márcio é meu amigo, a gente conversa, a gente se fala. Conversei com 
ele antes da sessão e expliquei meu ponto de vista e meu posicionamento. 
A gente não pode estar aqui na Assembleia dando um benefício para uma 
família só, da mesma forma que o Coronel trabalhou e desempenhou 
suas funções no estado, inúmeros outros funcionários públicos também 
desempenharam sua função aqui. Então, vamos estender esse benefício 
para todos. Por que não? Só não quero que seja um benefício específico 
para apenas uma família. Então, vamos pensar também em fazer depois um 
projeto de lei, chamar as associações para cá e entregar a elas seus prédios, 
pois eles merecem também. O governo não cuida, o governo não reforma, 
o governo não dá manutenção e não faz nada. Os prédios do governo 
estão todos jogados, todos se acabando, então, vamos dar para quem está 
cuidando, para quem está dentro da sua casa e dentro do seu prédio. Essa é 
minha contribuição para esse projeto. Obrigado.
 O Senhor Deputado Chico Mozart – Senhor Presidente, 
em momento algum foi dito que o benefício é apenas para uma família, 
o projeto está aqui e precisa ser apreciado e votado. Concordo com o 
deputado Dhiego, muitas pessoas merecem casas. Que os projetos venham, 
faço questão de aprová-los. O projeto é autorizativo, vai depender da 
governadora. A gente tem que fazer o nosso papel, que é votar as matérias 
que chegam nesta Casa.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Bem, pelo Regimento 
Interno, eu tenho que, antes de mais nada, fazer o destaque da votação que foi 
pedido pelo autor da matéria sobre a emenda do Deputado Dhiego Coelho. 
Após o destaque da matéria, existe um pedido de vistas apresentado pelo 
Deputado Masamy. Como não há uma concordância no plenário, entendo 
que o artigo 228, que permite o parlamentar fazer o pedido de vistas ao 
projeto de lei, vou submeter ao plenário o pedido de vistas apresentado pelo 
Deputado Masamy Eda, mas, primeiro, vou colocar em pauta o destaque 
proferido pelo autor em relação à emenda do Deputado Dhiego Coelho. 
A emenda do Deputado Dhiego diz o seguinte: “autorização do governo 
estadual para doar casa para quem tiver mais de dez anos comprovando a 
residência. A matéria está em discussão.
 O Senhor Deputado Dhiego Coelho para discutir a matéria e 
encaminhar votação – Quero aproveitar para pedir aos Nobres Pares desta 
Casa que aprovem esta emenda, para que todos os cidadãos que estão 
dentro de uma casa do governo possam também receber esse benefício.
 O Senhor presidente Jalser Renier – Não havendo mais quem 
queira discutir, a matéria está em votação. A votação será nominal. Votando 
sim, os Senhores Deputados acatam o pedido de destaque e, votando não, 
negam o pedido de destaque do Deputado Dhiego Coelho.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, a votação é do destaque?
 O Senhor Presidente Jalser Renier – A votação é do destaque da 
emenda apresentada pelo Deputado Dhiego Coelho. Votando sim, aprovam 
a emenda. Votando não, rejeitam-na. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à chamada 
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ATA DA 2663ª SESSÃO, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2017
54º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA

= ORDINÁRIA =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS

(Em exercício)
 Às nove horas do dia vinte e oito de dezembro de dois mil e 
dezessete, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
sexcentésima sexagésima terceira 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, à qual solicito proceder à leitura da Ata da 
Sessão anterior.
 A Senhora Segunda-Secretária Lenir Rodrigues – (Lida a Ata).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados 
que queira discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica: 
os Deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Dou por 
aprovada a Ata da Sessão anterior. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – O Expediente 
consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS:
 Memorando nº 029/17, de 27/12/17, de autoria do Deputado 
Izaias Maia, justificando sua ausência na Sessão Plenária do dia 27 de 
dezembro do corrente ano.
 DIVERSO: 
 Memorando nº 371/17, de 20/12/17, da Caixa Econômica 
Federal - Gerência Executiva de Governo Boa Vista/RR, notificando Crédito 
de Recursos Financeiros, sob bloqueio, no valor de R$ 3.246.986,25 (três 
milhões, duzentos e quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e seis reais e 
vinte e cinco centavos).
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário proceder à chamada dos oradores inscritos para o 
Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart procede à 
chamada – Senhor Presidente, há um orador: Deputado Joaquim Ruiz.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, senhoras e senhores aqui presentes em 
nosso auditório. Primeiro, quero garantir, Senhor Presidente, que não vou 
subir à mesa para quebrar o decoro parlamentar, mas estou nesta Tribuna. 
Desde já, quero informar que, se o Deputado Diego Coelho, diferente do 
que ele fez comigo ontem, quiser a palavra, eu cedo a ele. 
 Deputada Aurelina, nas redes sociais, ontem, vimos grupo 
se formando para votar contra todos nós, dizendo que todos nós somos 
iguais e que a gente não faz nada. Fomos matéria em vários jornais em rede 
nacional. Eu assisti a matéria, inclusive, na Globo, hoje pela manhã, depois 
do jornal de Roraima. O Deputado Dhiego disse ontem, aqui nesta Tribuna, 
que o que a gente faz é só aprovar comendas. Deputado Dhiego, aqui está 
o Presidente do Sindicato. Quando foi para aprovarmos o Plano de Cargos 
deles, Vossa Excelência não era da Comissão, mas eles são testemunhas de 
como esse Deputado aqui trabalhou, na época, para resolver uma parte dos 
problemas deles, isso no meu mandato passado. O problema das 30 horas 
para odontólogo, o problema dos técnicos de enfermagem. Eu não sou de 
só dar honraria, o meu projeto do curso de medicina, Vossa Excelência 
não estava aqui e não voltou, mas foi aprovado por esta Casa e vai ficar 
para a história de Roraima, principalmente para outras gerações. O meu 
projeto que regulamenta concursos públicos no nosso estado vai fazer com 
que o Ministério Público do nosso estado não fique fazendo concurso em 
Brasília e São Paulo, para tirar oportunidade dos que moram aqui. Não sou 
só de votar honraria. A única horaria que votei nesta Casa foi para o doutor 
Eurico Amora dos Santos, homem íntegro, servidor público, professor da 
Universidade Federal, que presta relevantes serviços em nosso estado e 
responsável pela formação e qualificação de centenas de profissionais que 
hoje trabalham em Roraima. Não sou Deputado só de honraria, participei 
de vários Planos de Cargos e Salários. Aprovei, para os cursos da UERR, 
com apoio de todos os Deputados, em uma votação unânime, 40% das 
vagas de todos os cursos da Universidade Estadual de Roraima, a partir 
do próximo ano, destinadas para os estudantes de Boa vista, para meus 
netos, para a maioria desses que estão aqui presentes. Assim como mais 
40% para as escolas públicas dos municípios do interior de Roraima. Nós 

 Dou por aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 053/17, 
por 13 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. 
 Neste momento, quero aproveitar a oportunidade para agradecer 
a todos os servidores desta casa, todos os deputados, todos os amigos, todos 
os colaboradores e todas as pessoas que participaram efetivamente dos 
quatro natais que a Assembleia Legislativa proporcionou durante o mês de 
dezembro. Para nós, foi uma alegria imensa ver e saber que cada servidor 
desta casa trabalhou voluntariamente, o que nos deu muita satisfação, muito 
orgulho e muita alegria. Que Deus abençoe o nosso Ano Novo e que faça 
com que tenhamos um excelente ano de 2018, que, com certeza, haverá de 
ser melhor que 2017. 
 Suspendo a sessão para que a Comissão de Orçamento se reúna, 
para evoluirmos para a votação da peça orçamentária do estado.
  (Suspensa a Sessão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Senhores Deputados, nós 
iremos transferir as demais matérias constantes na pauta da Ordem do Dia 
para a próxima Sessão. 
 Passaremos agora para o expediente de Explicações Pessoais.
 O Senhor Deputado Dhiego Coelho – Senhor Presidente, fui 
citado nesta Sessão e foi falado pelo Presidente em exercício durante o meu 
discurso que eu tinha mais de trinta por cento de faltas nas sessões. Pedi a 
relação de minhas faltas durante as sessões e quero que fique registrado em 
Ata que, em sessões com Ordem do Dia, eu tive apenas três faltas, dias: 
13/06, 14/11 e 05/12. Então, que fique registrado na Ata da Sessão minhas 
faltas no ano de 2017. 
 Quero retificar e dizer que o depoimento, o discurso do 
Presidente em exercício não condiz com o que ele falou. E, agora, quero 
fazer um desafio, já que foi pedido as minhas faltas. Gostaria que pedissem 
também dos 23 deputados para sabermos quem são os faltosos, porque eu 
tenho três faltas, estão aqui as minhas faltas. Para deixar bem esclarecido 
para todos que eu não ando faltando em meu trabalho. Obrigado.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas – Senhor Presidente, 
em primeiro lugar, quero agradecer a todos os deputados que votaram 
a favor do projeto que cria o Corpo Especial da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros, que vai permitir que a metodologia de ensino 
militar seja estendida a mais 15 colégios da rede pública de ensino 
estadual. Com isso, nós vamos possibilitar que mais de 15 mil crianças 
tenham acesso a esse projeto pedagógico diferenciado. Então, fica aqui 
nosso agradecimento porque realmente isso é investir em educação. 
Obrigado.
 O Senhor Deputado Oleno Matos – Senhor Presidente, queria 
aproveitar a oportunidade, já que, após meu retorno à Casa, ainda não tive 
tempo de anunciar meu retorno e o trabalho que tentamos desenvolver à 
frente da Casa Civil. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer, em 
seu nome, a toda a Mesa Diretora por todo empenho que tiveram para 
que pudéssemos manter uma relação cordial enquanto eu estive na Casa 
Civil. O senhor sempre foi solícito a tudo aquilo que era encaminhado 
pela Casa Civil, o senhor, a Mesa Diretora e todos os colegas desta Casa. 
Espero ter conseguido atender as demandas desta Casa Legislativa. 
Então, quero comunicar, oficialmente, o meu retorno à Casa e agradecer a 
Deus por estar aqui neste momento, em um momento ímpar, que foi essa 
luta que travamos com relação aos PCCRs das indiretas, onde o senhor 
atuou diretamente, pois nós tivemos várias reuniões aqui na Casa, no 
Palácio, na Casa Civil e, então, a Governadora, foi sensibilizada após 
nós trabalharmos durante vários meses por uma composição que ficasse 
boa tanto para os servidores como para o Governo do Estado. E ainda 
conseguimos encaminhar esses projetos a tempo de votarmos nesta 
legislatura. Fico muito feliz e quero agradecer ao senhor e a nossa Casa 
pelo empenho. 
 Hoje foi um dia extremamente ativo, pois tivemos aqui, 
desde às nove horas da manhã, votações nas Comissões Conjuntas. O 
senhor encerrando aqui e encaminhando as votações à tarde. Então, um 
dia extremamente produtivo e feliz não só para os servidores, mas, 
principalmente, para a população do nosso estado, que é quem vai aproveitar 
a melhoria significativa que esses órgãos terão. Em 2018, tenho certeza 
que a prestação do serviço será efetuada de forma mais eficaz, trazendo 
benefícios para a nossa população. Muito obrigado.
 E, não havendo mais nada a tratar, às dezesseis horas e seis 
minutos, dou por encerrada a presente Sessão, convocando outra para o 
dia 28, 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, Jalser Renier, Jânio Xingú, Joaquim 
Ruiz, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy Eda, Mecias de 
Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Oleno Matos, Soldado Sampaio, 
Valdenir Ferreira e Zé Galeto.
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 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 064/17, bem como do Parecer da Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido do 
Projeto de Lei nº 064/17, bem como o Parecer da Comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, a matéria. 
Não havendo nenhum Deputado que queira discuti-la, coloco-a em votação. 
A votação será nominal e eletrônica, os Deputados que votarem “sim” 
aprovam a matéria e os Deputados que votarem “não” a rejeitam. 
 Solicito a abertura do painel para votação. 
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 064/17 por 19 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 120/17, bem como do Parecer da Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido o 
Projeto de Lei nº 120/17, bem como o Parecer da Comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, o projeto. 
Não havendo nenhum Deputado que queira discuti-lo, coloco-o em 
votação. A votação será nominal e eletrônica, os Deputados que votarem 
“sim” aprovarão a matéria e os Deputados que votarem “não” a rejeitarão. 
 Solicito a abertura do painel para votação. 
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 120/17, por 20 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
da Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 121/17, bem como do Parecer da 
Comissão. 
 Senhores Deputados, gostaria de fazer uma a consulta aos 
Senhores referente ao projeto que vamos votar agora, que estima a receita e 
fixa as despesas do estado para o exercício financeiro de 2018. O relatório, 
ele está sendo concluído com base no que foi aprovado na Comissão, não 
mudou nada. 
 Gostaria de saber dos senhores se posso evoluir para a votação 
do relatório, uma vez que já foi lido e aprovado em Comissão pela maioria 
dos deputados presentes, na sala de reunião. Porque vamos demandar 
um tempo para poder aprontar o relatório, precisa de assinatura, precisa 
rubricar, não tem nenhuma mudança na peça original do que está gravado, 
dentro do que foi apresentado pelo relator, ou seja, nós temos a taquigrafia 
e temos a gravação original do projeto. Consulto o Plenário se há algum 
problema para evoluir. Se vocês me autorizarem, já coloco em ato contínuo 
a Emenda de Plenário que favorece os profissionais na área de saúde.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz pede questão de Ordem – 
Senhor Presidente, eu quero dizer aos nossos colegas que nós o elegemos 
Presidente por confiarmos em Vossa Excelência. Eu estou pedindo que, por 
unanimidade, a gente tenha o entendimento de confiar na sua palavra e 
votar, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Deputado 
Joaquim.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus – Senhor Presidente, eu 
acredito que não haverá nenhuma objeção por parte de nenhum deputado. 
Siga em frente, vote e aprove a Emenda e o Projeto como está.
 O Senhor Deputado George Melo – Concordo! Concordo!
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Senhor Presidente, sou a 
favor da votação do Projeto e da Emenda para atender a Saúde.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Perfeitamente. Então, 
está aqui a Emenda: Secretaria de Estado da Saúde – Fundo Estadual 
de Saúde. Aí tem os códigos que são elencados pela rubrica nº 20601 e 
pelo funcional, que é a programação preparada, que é o de nº 10302078. 
Natureza da despesa/ Fonte/ Valor R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) / 
Pagamento de Progressão Horizontal aos profissionais de enfermagem que 
desempenharem funções na Secretaria de Estado da Saúde. Justificativa. 
É uma emenda de todos os senhores deputados. É uma Emenda do 
Poder Legislativo para garantir recursos para pagamento de progressões 
horizontais aos profissionais da enfermagem que desempenham suas 
funções na Secretaria de Saúde. 
 Em discussão a Emenda.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Senhor Presidente, 
quero, antes de tudo, parabenizar o Poder Legislativo por mais uma vez 
fazer uma demonstração de sintonia com as demandas sociais, pois foram 
muito bem recebidos aqui todos os movimentos e sindicatos, da ADERR, 
da FEMARH, do ITERAIMA, da Educação, da Saúde, da Segurança e não 
poderia ser diferente agora, no final do ano, com os servidores da saúde, em 
especial os técnicos de enfermagem do nosso estado de Roraima. 
 Eu quero parabenizar todos os deputados pela sensibilidade. 
Parabenizar a categoria pela organização sindical, o Melquesedeque. Eu 
sempre falei da necessidade de termos representantes, através das suas 
entidades fortes e organizadas. É uma demonstração da luta sindical desses 
trabalhadores, é assim na educação, é assim na segurança e a saúde não 

não somos iguais, somos diferentes, inclusive na idade e na experiência de 
vida. Mas houve sim quebra de decoro parlamentar. A nota da Assembleia 
não reflete a realidade do que aconteceu aqui, porque estou dizendo sobre 
esses projetos que são meus, mas tem dezenas de outros projetos, Deputado 
Chico Mozart, de outros colegas parlamentares. E quando a pessoa vem 
nesta tribuna e mente dizendo que a gente só vota honraria, é porque não 
procurou saber quantos projetos nós aprovamos de relevância para nosso 
estado. Não me preocupo com a próxima eleição, me preocupo com que 
eu pude fazer neste mandato em benefício da sociedade e das pessoas que 
escolheram Roraima para viver. Não posso e não aceito ser tratado da 
forma como fui tratado pelo Deputado ontem. O plenário estava cheio. Não 
faço jogo para plateia, passei da idade de cometer atos sabendo que estão 
errados. Posso errar e não saber o que estou fazendo, mas minha idade diz 
que tenho que acertar muito mais para orientar aqueles que mais precisam 
de orientação, como o Deputado Dhiego Coelho.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo mais 
oradores inscritos, passamos para Ordem do Dia, com discussão e votação, 
em segundo turno, do Projeto de Lei Complementar nº 020/17, que 
“altera a Lei nº 091, de 10/11/2005, e dá outras providências”, de autoria 
do Poder Executivo e do Projeto de Lei Complementar nº 023/17, que 
“altera e acresce dispositivos na Lei Complementar nº 052, de 28/12/2001, 
criando a Subcoordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil e cargos 
em comissão na Coordenadoria Estadual de Proteção Civil do Corpo de 
Bombeiros Militar de Roraima e dá outras providências”, de autoria do 
Poder Executivo. Em turno único, o 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 16/19 e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; 
o Projeto de Lei nº 120/17, que “altera a Lei nº 1.027, de 15/01/16, que 
dispõe sobre o Plano Plurianual-PPA 2016/2019 e dá outras providências”, 
de autoria do Poder Executivo; o Projeto de Lei nº 121/17, que “estima a 
receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2018 e dá 
outras providências”, de autoria do Poder Executivo; e o Projeto de Lei nº 
179/17, que “dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – 
PCCR dos Servidores Públicos do Quadro de Pessoal da Junta Comercial 
do Estado de Roraima – JUCERR e dá outras providências”, de autoria do 
Poder Executivo.
 Suspendo a Sessão pelo tempo necessário para que a Comissão 
Mista de Orçamento, Fiscalização e Controle possa analisar e emitir parecer 
aos Projetos de Lei nº 064/17, 120/17 e 121/17.
 (Reaberta a Sessão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Dou por reaberta a Sessão. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº 179/17, bem como do Parecer da Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido o 
Projeto de Lei nº 179/17, bem como o Parecer da Comissão em conjunto).
  Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, a matéria. 
Não havendo nenhum Deputado que queira discuti-la, coloco-a em votação. 
A votação será nominal e eletrônica. Os Senhores Deputados que votarem 
“sim” aprovam a matéria e os Deputados que votarem “não” a rejeitarão. 
 Solicito a abertura do painel para votação. 
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 179/17 por 21 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. 
 Solicito ao Senhor Primeiro- Secretário que proceda à leitura 
do Projeto de Lei Complementar nº 020/17, bem como do Parecer da 
Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido o 
Projeto de Lei Complementar nº 020/17, bem como o Parecer da Comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, o Projeto. 
Não havendo nenhum Deputado que queira discuti-lo, coloco-o em 
votação. A votação será nominal e eletrônica, os Deputados que votarem 
“sim” aprovarão a matéria e os que votarem “não” a rejeitarão. 
 Solicito abertura do painel para votação. 
 Dou por aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 020/17, 
em segundo turno, por 19 votos sim, nenhum não e nenhuma abstenção. 
Solicito ao Senhor Primeiro- Secretário que proceda à leitura do Projeto de 
lei Complementar nº 023/17, bem como do Parecer da Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido o 
Projeto de lei Complementar nº 023/17, bem como o Parecer da Comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, o Projeto. 
Não havendo nenhum Deputado que queira discuti-lo, coloco-o em 
votação. A votação será nominal e eletrônica, os Deputados que votarem 
“sim” aprovarão a matéria e os que votarem “não” a rejeitarão. 
 Solicito abertura do painel para votação. 
 Dou por aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 023/17, 
em segundo turno, por 20 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma 
abstenção. 
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me somo a todos que já falaram com muita alegria. Depois de uma semana 
de discussões, diálogos, fiquei muito feliz por termos conseguido aprovar 
projetos importantes, sobretudo no tocante aos PCCRs dos servidores, 
porque ele é a vida do servidor, de quem carrega este estado ao longo da 
história. E fico muito feliz por isso e, por hoje, de modo especial, pela 
aprovação do orçamento estadual, onde a minha categoria da educação foi 
contemplada. E agora nós saímos daqui com a certeza de que teremos sim 
o dinheiro para pagar as progressões tão devidas aos professores, pois é 
uma luta de tantos anos da nossa categoria, fruto de acordos de greve. Mas 
agora incluímos na peça orçamentária o dinheiro para o pagamento das 
progressões dos servidores e isso me deixa muito feliz, de ter participado 
das discussões e de ter votado e ajudado a construir essa vitória e, também, 
os servidores da Saúde. Saímos daqui com a sensação de dever cumprido. 
Desejo um Feliz Ano Novo de paz e harmonia para todos nós. Obrigado.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Quero agradecer 
a todos os Deputados deste Poder, a todos os servidores pelo ano de 
trabalho. Foram centenas de projetos, das mais diversas proposições que 
chegaram a esta Casa, quer sejam vindos de outros poderes e, também, 
de autoria parlamentar. Então, todos os setores deram a sua contribuição 
para que a missão constitucional deste Poder Legislativo fosse cumprida. 
Quero agradecer, especialmente, a Superintendência Legislativa pelo 
desdobramento de todos os seus servidores, pela eficácia e alta competência. 
Então, em nome da Mesa diretora, os nossos agradecimentos a todos os 
servidores. Desejo a todos boas festas e que 2018 seja de muitas realizações 
para todos nós. 
 Neste momento, decreto o recesso parlamentar do Poder 
Legislativo. Quero anunciar a criação da Comissão de Representação 
da Assembleia Legislativa para o período de 29 de dezembro de 2017 a 
14 de fevereiro de 2018, composta pelos Senhores Parlamentares: Jalser 
Renier – Presidente; Zé Galeto; Lenir Rodrigues; Joaquim Ruiz; Coronel 
Chagas; George Melo; Marcelo Cabral; Naldo da Loteria; Chico Mozart; 
Aurelina Medeiros; Brito Bezerra; Valdenir Ferreira; Soldado Sampaio; 
Oleno Matos; Angela A. Portella e Mecias de Jesus - membros. E, não 
havendo mais nada a tratar, às dezesseis horas e trinta e oito minutos, 
dou por encerrada a Sessão e convoco outra para o dia 15 de fevereiro 
de 2018, 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, Jalser Renier, Jânio Xingú, Joaquim 
Ruiz, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy Eda, Mecias de 
Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Oleno Matos, Soldado Sampaio, 
Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

DAS COMISSÕES

SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES

GERÊNCIA DE APOIO ÀS COMISSÕES
COMISSÃO DE INDÚSTRIA, 

EMPREENDEDORISMO,COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS. 
Em 21/02/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2018
Convocamos os Senhores Deputados que compõe esta 

Comissão: Masamy Eda, Jânio Xingu, Zé Galeto e Joaquim Ruiz, 
Membros dessa Comissão, para reunião Extraordinária, no dia 22 de 
fevereiro de 2018, na Sala de Reuniões, nos altos do Plenário Deputada 
Noêmia Bastos Amazonas deste poder, para tratar da solicitação 
de Audiência Pública, solicitada por meio do Ofício Femicro/RR 
n° 02/2018, da Federação das Associações de Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte e Empreendedores Individuais do 
Estado de Roraima – Femicro/RR.

Brito Bezerra
Presidente da Comissão

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 040/2018 
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1º Autorizar o afastamento do Excelentíssimo Senhor 
Deputado GABRIEL FIGUEIRA PESSOA PICANÇO, para viajar 
com destino a Porto Alegre -RS, saindo no dia 12.03.2018 e retornando 
no dia 13.03.2018, para participar da reunião da diretoria executiva da 

poderia ser diferente. Então, estão de parabéns todos os membros da direção 
do sindicato que aqui representaram e parabéns também à governadora 
Suely. Nós, o ano passado, conseguimos aqui acrescentar para 18% o 
investimento na Saúde, em uma PEC aprovada aqui por todos nós. Então, 
ações como essas, sem mencionar a convocação de quase mil pessoas do 
concurso anterior, passado, que a governadora fez questão de chamar e 
incorporou esses trabalhadores no quadro de saúde do Estado. Então, está 
de parabéns a Assembleia, está de parabéns o Executivo, assim como Vossa 
Excelência, por receber essa demanda de ouvir essa categoria.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Quero parabenizar Vossa 
Excelência que atendeu o apelo dos servidores concursados da Codesaima 
e colocou uma janela para que a imprensa possa fazer a correção do PCCR 
deles. São 96 funcionários que também foram beneficiados.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Eu quero comunicar aos 
senhores deputados que nós vamos votar a Emenda de forma nominal. 
Votando sim, os senhores deputados aprovam a Emenda e, votando não, os 
senhores deputados rejeitam-na. A votação será eletrônica. 
Comunico também aos servidores em educação que nós também 
aprovamos, está contido na proposta orçamentária, que foi uma luta de 
todos os senhores deputados, destaque para a Deputada Lenir, destaque 
para todos os deputados que se envolveram nessa questão. Eu mesmo 
estive na categoria junto com o Deputado George Melo. E quero dizer a 
todos os servidores da Secretaria Estadual de Educação que aquilo que foi 
falado lá no SINTER, o Poder Legislativo está cumprindo necessariamente 
agora, nas progressões, para os profissionais da Educação. Portanto, a 
Assembleia, através da deputada Lenir, dos Deputados Evangelista e 
Joaquim Ruiz que defenderam, assim como todos os senhores deputados 
que votaram favoravelmente a esse projeto. Na verdade, é uma proposta do 
Poder Legislativo para a categoria dos profissionais em educação e também 
da área de saúde. 
 Liberado o painel para votação. 
 Dou por aprovada a Emenda Aditiva ao Projeto de Lei 121/17 
por 22 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Agora, 
vamos evoluir para a votação do Orçamento Geral. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Lei nº121/17, bem como do Parecer da Comissão. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido Projeto 
de Lei nº 121/17, bem como o Parecer da Comissão).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em discussão, o Projeto. 
Não havendo nenhum Deputado que queira discuti-lo, coloco-o em 
votação. A votação será nominal e eletrônica, os Deputados que votarem 
“sim” aprovarão a matéria e os Deputados que votarem “não” a rejeitarão. 
 Solicito abertura do painel para votação. 
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 121/17, com emenda, aos 
profissionais da saúde, por 21 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma 
abstenção. 
 Não havendo mais matéria para a Ordem do Dia, passamos para 
o Expediente de Explicações Pessoais.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Senhor Presidente, eu, 
que sou professora há 39 anos e, por 35 anos, fui professora de sala de 
aula, quero agradecer a Vossa Excelência, o seu empenho pessoal para a 
progressão dos professores do estado de Roraima.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral – Senhor Presidente, 
quero aqui agradecer a todos os deputados deste Poder, funcionários e 
colaboradores, bem como parabenizar ao Presidente Jalser pela conclusão 
de mais um ano à frente desta Casa, mostrando um trabalho importante, 
levando o povo de Roraima a ter um ótimo Natal. Desejo aos servidores 
deste Poder um feliz Ano Novo, com muita paz, saúde e amor no coração, 
assim como cada Deputado. Finalizo parabenizando os demais pares pela 
aprovação do orçamento do estado. E desejando um feliz Ano Novo.
 O Senhor Deputado Oleno Matos – Senhor Presidente, quero 
aproveitar esta oportunidade para, primeiro, parabenizar por essa semana 
pudemos, praticamente, exaurir a pauta da Casa e, principalmente, da 
tratativa dos PCCRs que aqui estavam. E deixamos o Ano Novo mais 
alegre a todos os servidores que foram atendidos com essa demanda, 
principalmente agora com a contemplação dos servidores da Saúde e da 
Educação. Ficamos muito felizes com isso.
 Aproveitando a oportunidade, quero relembrar que hoje faz um 
ano da aprovação do PCCR dos servidores desta Casa, o qual eu tive o 
prazer de lutar muito para que ele fosse concretizado. Infelizmente, não 
estava aqui no ato da aprovação, mas ajudei lá na Casa Civil para imediata 
sanção do projeto. Então, aproveito este momento para relembrar esse fato 
histórico, desejando a todos os servidores, deputados, pessoas que estão 
aqui na galeria, um Feliz Ano Novo e que 2018 seja de muita prosperidade 
para todos nós.
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira – Senhor Presidente, 
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objetivando apurar as responsabilidades pelo ato a que refere o Gerente 
de Desenvolvimento de Sistemas, através do MEMO Nº 012/2018/GDSIS/
ALERR.
 Art. 2º Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para 
a conclusão dos trabalhos, oportunidade em que a Comissão deverá 
apresentar relatório circunstanciado dos fatos.

Boa Vista, 05 de março de 2018.
Antonio Leocádio Vasconcelos Filho

Superintendente Geral 

RESOLUÇÃO N º 043/2018
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

025/2015
- EDITORA 
BOA VISTA 
LTDA

Despesas com aquisição 
de assinatura anual 
de jornais destinada a 
atender aos setores desta 
Casa Legislativa do 
Estado de Roraima.

04.653.101/0001-12

FISCAL: 

Ingred  Tayane da 
Silva Costa 

Matrícula: 20245

                    Art. 2º Esta resolução tem efeito retroativo a partir de 02 de 
janeiro de 2018.

        Palácio Antônio Martins, 05 de março de 2018.
ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO

Superintendente Geral
          

RESOLUÇÃO N º 044/2018
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

032/2015
- RBE – RIO 
BRANCO EM-
PREENDIMEN-
TOS LTDA-ME

Despesa com locação 
de imóvel para 
funcionamento de 
depósito de Guarda 
Materiais da Assembleia 
Legislativa do Estado de 
Roraima.

04.278.785/0001-10

FISCAL: 

Maria Laranjeira de 
Souza 

Matrícula: 19399

                    Art. 2º Esta resolução tem efeito retroativo a partir de 02 de 
janeiro de 2018.

        Palácio Antônio Martins, 05 de março de 2018.
ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO

Superintendente Geral
          

RESOLUÇÃO N º 045/2018
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

0984/2017
- SAT CO-
MÉRCIO E 
S E R V I Ç O S 
LTDA-ME

Eventual contratação de 
empresa especializada 
em confecção e 
fornecimento de 
carimbos, com suporte 
de madeira ou suporte 
automático, chaves 
e cópias de chaves, 
serviços de instalação, 
abertura e troca de 
fechaduras, conforme 
especificações no Termo 
de Referência, para 
atendera Assembleia 
Legislativa do Estado de 
Roraima e seus anexos.

01.221.604/0001-20

FISCAL: 

Naya Kellen Mes-
quita Barros Bar-
bosa 

Matrícula: 19882

                    Art. 2º Esta resolução tem efeito retroativo a partir de 06 de 
fevereiro de 2018.

        Palácio Antônio Martins, 05 de março de 2018.
ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO

Superintendente Geral

UNALE e lançamento da XXII CONFERÊNCIA NACIONAL DOS 
LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS, a serviço desta Casa 
Legislativa.  

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 02 de março de 2018.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

RESOLUÇÃO Nº 041/2018
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
conformidade com a Resolução 11/92, 

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

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

I – Os Certificados de que trata este artigo serão emitidos em 
número de 787 (setecentos e oitenta e sete), sendo: 

a) 98 (noventa e oito) certificados, registro de nº 
01 a 98, fls. 75 a 78, livro 01 – Unidade Cursos 
Preparatórios, Curso de Informática Básica, 
com carga horária total de 8 horas; 

b) 91 (noventa e um) certificados, registro de nº 
01 a 91, fls. 79 e 82, livro 01 -  Unidade Cursos 
Preparatórios, Curso Arte de Falar em Público, 
com carga horária total de 12 horas; 

c) 114 (cento e quatorze) certificados, registro de 
nº 01 a 114, fls. 83 a 87, livro 01 – Unidade 
Cursos Preparatórios, Curso de Auxiliar 
Administrativo, com carga horária total  20 
horas; 

d) 84(oitenta e quatro) certificados, registro 
nº 01 a 84, fls. 88 a 91, livro 01 – Unidade 
Cursos Preparatórios, Curso de Auxiliar 
Administrativo, com carga horária total de 20 
horas;  

e) 21 (vinte e um) certificados, registro de nº 01 
a 21, fls. 92 a 93, livro 01 – Unidade Cursos 
Preparatórios, Curso de Inglês Básico, com 
carga horária total de 60 horas; 

f) 138 (cento e trinta e oito) certificados, registro 
de nº 01 a 138, fls. 94 e 99, livro 01 – Unidade 
Cursos Preparatórios, Curso de Auxiliar 
Administrativo, com carga horária total de 20 
horas; 

g) 20 (vinte) certificados, registro de nº 01 a 
20, fls. 100 e 101, livro 01 – Unidade Cursos 
Preparatórios, Cursos de Informática Avançada, 
com carga horária total de 30 horas; 

h) 16 ( dezesseis) certificados, registro de nº 
01 a 16, fls. 102 e 104, livro 01 – Unidade 
Cursos Preparatórios, Curso de Informática 
Intermediária, com carga horária total de 30 
horas; 

i) 91 ( noventa e um) certificados, registro de 
nº 01 a 91, fls. 105 e 107, livro 01 – Unidade 
Cursos Preparatórios, Curso Arte de Falar em 
Público, com carga horária total de 12  horas; 

j) 114 ( cento e quatorze) certificados, registro de 
nº 01 a 114, fls. 108 a 111, livro 01 – Unidade 
Cursos Preparatórios, Cursos Técnicos de 
Vendas, com carga horária total de 8 horas;

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

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins,  05  de março de 2018.

Deputado JALSER RENIER PADILHA
Presidente

RESOLUÇÃO Nº 042/2018
O Superintendente Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:

 Art. 1º Ficam designados os servidores Kelly Printes Sant’ana, 
Erisvaldo dos Santos Costa e Francisco Carmozildo Henrique Araújo, 
para, sob a presidência do primeiro, comporem Comissão de Sindicância 
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RESOLUÇÃO Nº 1990/2018-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar FLAVIO VIANA DA COSTA, matrícula 

18038, CPF: 382.849.282-72, do Cargo Comissionado de Assessor 
Parlamentar Administrativo I CAA-5, integrante do Quadro de Pessoal 
desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução 
Legislativa nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, publicada no DO/ALE-
RR, Edição A-2671, de 3 de janeiro de 2018.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de março 
de 2018.

Boa vista - RR, 1 de março de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 1991/2018-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar INDHYRA JONNYA QUEIROZ DE 

MAGALHAES, matrícula 19980, CPF: 805.177.650-04, do Cargo 
Comissionado de Assessora Parlamentar Administrativo Especial IV 
CAA-4, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 17/2017, de 28 
de dezembro de 2017, publicada no DO/ALE-RR, Edição A-2671, de 3 de 
janeiro de 2018.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de março 
de 2018.

Boa vista - RR, 1 de março de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 1992/2018-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar ANA PAULA BEZERRA COELHO 

BELOTA, matricula 20000, CPF: 945.930.432-04, do Cargo 
Comissionado de Assessora Parlamentar Legislativo I CAL-4, integrante 
do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o 
que dispõe a Resolução Legislativa nº 17/2017, de 28 de dezembro de 
2017, publicada no DO/ALE-RR, Edição A-2671, de 3 de janeiro de 
2018.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de março 
de 2018.

Boa vista - RR, 1 de março de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

EXTRATO DE CONTRATO
ERRATA

Retificar a publicação do Extrato do Quinto Termo Aditivo, referente ao 
Processo nº 056/2013, do Locador PABLO ROCHA GUEDELHA, 
publicado no Diário da ALE nº 2670 do dia 02/01/2018.

Onde se Lê: VIGÊNCIA: 01/01/2018 à 31/12/2018

Leia-se: VIGÊNCIA: 01/01/2018 à 30/09/2018

Boa Vista-RR, 01 de Março de 2018.
ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO

Superintendente Geral

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
CONTRATO N.º: 003-A/2016
PROCESSO N.º: 041/2015
OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 
28/02/2019
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA
CNPJ: 34.808.220/0001-68
CONTRATADA: EDITORA ON LINE LTDA
CNPJ: 21.878.520/0001-71
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01001.0103101.2011/339039-101
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores
DATA DA ASSINATURA: 28/02/2018
VIGÊNCIA: 01/03/2018 à 28/02/2019
PELA CONTRATANTE: ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS 
FILHO
PELA CONTRATADA: MARION BASTOS FARIAS

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
CONTRATO N.º: 002/2016
PROCESSO N.º: 085/2015
OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 
28/02/2019
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA
CNPJ: 34.808.220/0001-68
CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS (ECT)
CNPJ: 34.028.316/0001-03
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01001.0103101.2011/339039-101
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores
DATA DA ASSINATURA: 28/02/2018
VIGÊNCIA: 01/03/2018 à 28/02/2019
PELA CONTRATANTE: ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS 
FILHO
PELA CONTRATADA: LUCIA MARIA MARTINS DE MATOS

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 1989/2018-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar NAYANE SUELEN LIRA SOUZA, 

matrícula 20352, CPF: 997.691.662-00, do Cargo Comissionado de 
Assessora Parlamentar Administrativo Especial IV CAA-4, integrante do 
Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que 
dispõe a Resolução Legislativa nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, 
publicada no DO/ALE-RR, Edição A-2671, de 3 de janeiro de 2018.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de março 
de 2018.

Boa vista - RR, 1 de março de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

facebook/ale.roraima

Agora é Lei!

 

Depois de 20 anos de espera o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos servidores da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima foi sancionado. A lei 1.160 aprovada pelos 
deputados estaduais em 27 de dezembro de 2016 beneficia diretamente 78 servidores. 

Mas, indiretamente, torna realidade o sonho de 78 famílias.

O Plano dá garantias na construção da carreira profissional dos servidores e
reflete na melhoria da qualidade da prestação de serviços para a população.
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