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

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

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

Comissão de Educação, Desportos e Lazer:
a) Deputada Lenir Rodrigues - PPS; 
b) Deputado Evangelista Siqueira - PT; 
c) Deputado Oleno Matos - PC do B
d) Deputado Chico Mozart - PRP; e 
e) Deputado Gabriel Picanço - PRB. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROJETO DE LEI 

PROJETO DE LEI Nº 014 DE  DE  DE 2018
Dispõe sobre a destinação de 20% 
(vinte por cento) da grade musical das 
emissoras de rádio AM e FM no Estado 
de Roraima à divulgação de trabalhos 
e obras de músicos e compositores 
nascidos ou radicados em Roraima, e 
dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA decreta:

Art. 1º - Determina que as emissoras de rádio AM e FM que 
transmitam ou retransmitam sinal, ou que possuam atividade comercial 
no Estado de Roraima, disponibilizem no mínimo 20% (vinte por cento) 
da grade musical à divulgação de trabalhos musicais compostos ou 
interpretados por artistas nascidos ou radicados em Roraima.

Art. 2.º - Os trabalhos e obras musicais, citados no artigo 1º 
desta Lei, compreendem músicas de qualquer gênero, de músicos, cantores 
e/ou compositores nascidos ou radicados no Estado de Roraima.

Art. 3.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA

Este projeto de Lei tem como objetivo valorizar os artistas locais 
nascidos ou radicados no Estado de Roraima, tendo em vista que muitos 
desses artistas possuem trabalhos que não são divulgados pelas grandes 
mídias e, consequentemente, não são devidamente valorizados.

Os trabalhos e obras musicais compreendem músicas de 
qualquer gênero, inclusive, o gênero musical roraimense, conhecido 
popularmente como “Roraimeira”, que apresenta composições contando a 
história de Roraima.

Portanto, esta medida visa reconhecer, estimular e dar 
visibilidade a iniciativas que valorizem a cultura do Estado como meio de 
consolidação da identidade e da construção da cidadania, justificando assim 
a destinação do percentual mínimo de 20% (vinte por cento) de trabalhos 
musicais compostos ou interpretados por artistas locais a serem veiculados 
nas emissoras de rádio.

Sabendo disso, conto com o imprescindível apoio dos nobres 
pares desta Casa de Leis para a aprovação desta propositura.

Sala das Sessões, 06 de março de 2018
VALDENIR FERREIRA
Deputado Estadual - PV

PROJETO DE LEI NO 016, DE 2018
Proíbe a exigência de uniforme 
escolar nas Escolas Estaduais 
Militarizadas da rede pública de 
ensino, no âmbito do Estado de 
Roraima, e dá outras providências.

A GOVERNADORA DO ESTADO DE RORAIMA, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Assembleia Legislativa 
aprovou e ela sancionou a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica proibida, no âmbito do Estado de Roraima, 
a exigência de uniforme escolar para o ingresso às 
dependências das Escolas Estaduais Militarizadas da 
rede pública de ensino, em homenagem aos princípios 
constitucionais expressos nos incisos I e IV do art. 206 
da Constituição Federal e I e VI da Lei das Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, exceto quando fornecidos 
gratuitamente pelo Poder Público.
Parágrafo Único – O modelo especifico de calçado 
exigido pelas Escolas Estaduais Militarizadas compõe 
o uniforme a ser gratuitamente fornecido pelo Poder 
Público.
Art. 2º - O modelo dos uniformes de uso obrigatório nas 
Escolas Estaduais Militarizadas não poderá ser alterado 
antes de transcorridos cinco anos da sua adoção, mesmo 
quando fornecidos gratuitamente pelo Poder Público, nos 
termos do art. 1 da Lei 8.907/94.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Antônio Martins, 5 de março de 2018.
MASAMY EDA

Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA

Considerando a recente militarização de algumas Escolas 
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INDICAÇÕES

INDICAÇÃO  N.º 050/18
        O Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no Art. 202 do 
Regimento Interno deste Poder, requer, após ouvido o Plenário, o 
encaminhamento à Excelentíssima Senhora Governadora do Estado de 
Roraima da seguinte indicação:
        Fornecimento, pelo Estado, de uniformes escolares para os alunos do 
Colégio Militar Estadual Coronel Derly Luiz Vieira Borges e os Colégios 
Estaduais Militarizados Luiz Rittler de Lucena, Elza Breves, Irmã Maria 
Tereza Parodi, Professora Jaceguai Reis Cunha, Luiz Ribeiro de Lima, 
Professora Maria de Lurdes Neves, Professora Maria dos Prazeres Mota, 
Professora Maria Nilce Macedo Brandão, Pedro Elias Albuquerque Pereira, 
Professora Conceição Costa e Silva e Professora Wanda David Aguiar, 
todos na Capital e os Colégios Maria Maricelma Oliveira Cruz, em Mucajaí, 
João Rogelio Schuertz em Caracaraí, Professora Antônia Tavares da Silva 
em Rorainópolis, Ten. João Azevedo em Vila Nova Colina, Rorainópolis, 
Cícero Vieira Neto em Pacaraima, Aldebaro José Alcântara em Bonfim e 
Desembargador  Sadoc Pereira em Alto Alegre, alcançando mais de 20 mil 
Estudantes.

JUSTIFICATIVA
          A exitosa experiência advinda da criação do Colégio Militar Estadual 
Coronel Derly Luiz Vieira Borges levou à criação da Lei 1225/18, de autoria 
Governamental e relatada por este signatário, que ampliou o número de 
escolas da rede estadual com ensino militarizado, chegando a 18 unidades 
de ensino.        
          Há que se considerar que o sucesso nas áreas pedagógica, disciplinar e 
administrativa necessita ser complementado no aspecto social, com o apoio 
às famílias dos alunos, a maioria 
carente, que não dispõem de recursos financeiros para aquisição de 
uniformes escolares, padronização importante na melhoria tanto da 
apresentação como disciplinar dos alunos.  
         Neste sentido, faz-se necessária a aquisição e distribuição dos uniformes 
básicos às famílias de todo efetivo escolar, aliviando sobremaneira o 
orçamento familiar e contribuindo para o prosseguimento do sucesso do 
projeto  pedagógico.

Sala das Sessões, 05 de Março de 2018.
CORONEL CHAGAS

Deputado Estadual

INDICAÇÃO N° 057/2018
O Parlamentar que esta subscreve, com amparo no art. 202 do 

Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento a Excelentíssima 
Senhora Governadora do Estado da seguinte Indicação:

REFORMA DE 01 (UMA) PONTE, LOCALIZADAS NA 
VICINAL Nº 28, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA, NA 
REGIÃO SUL DO ESTADO, EM RAZÃO DA PRECARIEDADE DE 
SUAS CONDIÇÕES.

JUSTIFICATIVA
A Vicinal nº 28, localizada na Região Sul do Estado, no 

município de São João da Baliza, é essencial para viabilizar o tráfego de 
pessoas e o transporte de animais e mercadorias produzidas naquela região.

A estrutura precária da ponte daquela vicinal é o principal 
problema enfrentado pelas comunidades da região, em especial das que 
estão localizadas na referida Vicinal nº 28.

Desta forma, a referida ponte não oferece nenhuma 
condição de segurança para o tráfego, oferecendo sérios riscos para 
todas as pessoas que por ali trafegam como pedestres ou com seus 
veículos, motocicletas e bicicletas, conforme se verifica nas imagens 
em anexo.

Isto posto, diante da grave constatação relatada, acerca das 
condições precárias da ponte localizada na Vicinal nº 28, Região Sul do 
Estado, no Município de São João da Baliza, venho através deste solicitar 
que o Poder Executivo Estadual realize reforma na mesma, com a maior 
urgência possível.

Sala das Sessões, 12 de março de 2018.
OLENO MATOS

Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº  058/18
 O Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 202 do 
Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento a Excelentíssima 
Senhora Governadora do Estado da seguinte Indicação:

RECUPERAÇÃO DA VICINAL 14, LOCALIZADA NA 
REGIÃO DO APIAÚ, MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ, EM RAZÃO DA 
PRECARIEDADE DE SUAS CONDIÇÕES.

Estaduais da Rede Pública de Ensino, bem com o elevado preço dos 
uniformes escolares, nos padrões militares atualmente exigidos, viu-se 
a necessidade de legislar acerca da matéria, a fim de evitar prejuízo aos 
alunos regulamente matriculados que, por insuficiência financeira, não tem 
condições de arcar com o alto custo do fardamento, que muitas vezes inclui 
calçados específicos.

Desta forma, considero que a exigência de uniforme, 
quando não fornecido gratuitamente pelo poder público, restringe o direito 
universal de acesso à educação gratuita, uma vez que prejudica a frequência 
escolar dos alunos que não possuem uniforme, bem como os submete a 
constrangimentos desnecessários e ilegais.

Isto por que sabemos que a grande maioria dos alunos que 
frequentam as Escolas Públicas, principalmente dos municípios do interior 
do Estado, são provenientes de famílias de baixa renda, que possuem mais 
de um filho em idade escolar, porém não dispõem de recursos financeiros 
suficientes para arcar com a uniformização de todos, fato que acarreta, 
inclusive, o compartilhamento de uniformes.

Ademais, a própria Constituição Federal elenca dentre 
os princípios basilares da educação a igualdade de condições para o 
acesso e permanência na escola e a gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais.

Art. 206. O ensino será ministrado com 
base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso 
e permanência na escola;
IV - gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais;

No mesmo sentido prevê a Lei das Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional.

Art. 3º O ensino será ministrado com 
base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso 
e permanência na escola; 
VI - gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais;

Desta forma, percebe-se que a obrigatoriedade de 
uniforme nas escolas públicas estaduais já não encontra amparo legal na 
legislação vigente, porém, continua a ser prática corriqueira nas instituições 
de ensino que, embora seja fundamental à disciplina e padronização, 
não leva em consideração os aspectos sociais e o impacto financeiro no 
orçamento das famílias dos alunos de baixa renda.

Pelo exposto, considerando que não compete ao Poder 
Legislativo editar leis que fixe ou aumente despesas do Poder Executivo, 
não poderia este Parlamentar propor projeto de lei com o intuito de tornar 
obrigatório o fornecimento de uniformes aos alunos das escolas públicas 
militarizadas, embora fosse este o desejo, motivo pelo qual propõe, somente, 
a proibição da exigência de uniformes, quando não fornecidos pelo Poder 
Público, garantindo aos alunos o direito de frequentar regularmente as aulas 
até que o Poder Executivo forneça os uniformes que pretende exigir.

Assim, não havendo qualquer vício de 
inconstitucionalidade formal ou material que inviabilize a tramitação e 
aprovação desta matéria, submeto o presente projeto a analise e deliberação 
dos nobres pares.

Boa Vista – RR, 5 de março de 2018
MASAMY EDA

Deputado Estadual

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 008/2018
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” a:
I –  EDILA MARIA FARIA CORDEIRO;
Art. 2º A Mesa Diretora adotará as providências necessárias 

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

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

Palácio Antônio Augusto Martins, 01 de março de 2018.
CORONEL CHAGAS

Deputado Estadual 
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liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da Escola 
de 1º e 2º Graus Nazareno de Souza Cruz, no valor de R$ 8.460,00 (oito mil 
quatrocentos e sessenta reais); Comunicado nº AL157671, 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 13 de Setembro, no valor de R$ 1.770,00 (mil setecentos e setenta 
reais); Comunicado nº AL157672, 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 Penha 
Brasil, no valor de R$ 4.060,00 (quatro mil e sessenta reais); Comunicado 
nº AL157673, 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 Barão de Parima, no valor 
de R$ 2.000,00 (dois mil reais); Comunicado nº AL157675, 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 Fagundes Varela, no valor de R$ 6.260,00 (seis mil duzentos 
e sessenta reais); Comunicado nº AL157676, 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 
Presidente Tancredo Neves, no valor de R$ 5.860,00 (cinco mil oitocentos e 
sessenta reais). GRANDE EXPEDIENTE: O Senhor Deputado Marcelo 
Cabral parabenizou às mulheres pela passagem do seu dia, principalmente 
a mulher do interior, que incansavelmente luta pelo desenvolvimento 
deste Estado. ORDEM DO DIA: Não houve. Prosseguindo, atendendo ao 
Requerimento nº 009/2018, aprovado anteriormente, o Senhor Presidente 
transformou a Sessão Ordinária em Comissão Geral, oportunidade em que 
esta Casa prestou homenagem a todas as mulheres pelo Dia Internacional 
da Mulher. Alcançada a finalidade da Comissão Geral, o Senhor Presidente 
retomou os trabalhos na fase em que se encontravam. EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: Não houve. E, não havendo mais nada a tratar, às doze horas e 
dez minutos, o Senhor Presidente encerrou a Sessão e convocou outra para 
o dia 13, à hora regimental. Registraram presença, no painel, os Senhores 
Deputados: Angela A. Portella, Aurelina Medeiros, Chico Mozart, 
Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Gabriel 
Picanço, George Melo, Izaías Maia, Jalser Renier, Jorge Everton, 
Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, 
Odilon Filho, Oleno Matos e Zé Galeto.

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA

ATA DA 2658ª SESSÃO, EM 13 DE DEZEMBRO DE 2017.
54º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

= ORDINÁRIA =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS.

(Em exercício)
 Às nove horas do dia treze de dezembro de dois mil e dezessete, 
no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima sexcentésima 
quinquagésima oitava Sessão Ordinária do quinquagésimo quarto período 
Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro 
aberta a presente Sessão.
 Convido o Senhor Deputado Valdenir Ferreira para atuar como 
Segundo-Secretário ad hoc, ao qual solicito que proceda 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 Masamy Eda – O Expediente 
consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO:
 Mensagem Governamental nº 93, de 12/12/17, encaminhando 
para apreciação o Projeto de Lei nº 165, que “dispõe sobre a criação do 
Corpo Especial de Militares Estaduais, Ativos e Inativos, para atuar em 
situações especiais e dá outras providências”.
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS:
 Projeto de Lei nº 163, de 12/12/17, de autoria do Deputado 
Valdenir Ferreira, que “determina a afixação em coletivos interestaduais, 
autarquias, empresas de economia mista, repartições públicas estaduais, 

JUSTIFICATIVA
A Vicinal 14, localizada  na região do Apiaú, município de 

Mucajaí, conecta- se a outras vicinais naquela localidade, como a Vicinal 
12 e a Vicinal 08, sendo de suma importância para trafego de pessoas e 
transporte de animais.

Ocorre que as condições precárias daquela vicinal  é o principal 
problema enfrentado pelas comunidades do Apiaú, pois não oferece 
condições de segurança para o tráfego das  pessoas que por ali passam com 
seus veículos, motocicletas e bicicletas, conforme se verifica nas imagens 
em anexo.

Outrossim, há muito tempo aquela vicinal está se deteriorando, 
sem que o poder público tenha realizado qualquer recuperação na mesma, 
fato este que tem levado os moradores daquela localidade a improvisarem 
recuperações de forma precária, o que aumenta o risco de graves acidentes, 
mormente no período das chuvas que se aproximam.

Isto posto, diante das condições precárias da Vicinal 14, 
localizada na região do Apiaú, Município de Mucajaí, venho através deste 
solicitar que o Poder Executivo Estadual realize a recuperação daquela 
vicinal, com a maior urgência possível.

Sala das Sessões, 12 de março de 2018.
OLENO MATOS

Deputado Estadual

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA

ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA SEXCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA 
PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUINQUAGÉSIMO 
QUINTO PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
Às nove horas do dia oito de março de dois mil e dezoito, no Plenário desta 
Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima sexcentésima septuagésima 
primeira 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, Deputado Jalser Renier, declarou aberta 
a Sessão. Em seguida, solicitou ao Senhor Segundo Secretário, Deputado 
Chico Mozart, proceder à leitura da Ata da Sessão anterior, que foi lida 
e aprovada na íntegra. Após, solicitou ao Senhor Primeiro Secretário, 
Deputado Marcelo Cabral, proceder à leitura do Expediente: RECEBIDO 
DO PODER EXECUTIVO: Ofício nº 252, de 07/03/18, do Secretário-
Chefe da Casa Civil, encaminhando cópia do Ofício nº 96/18- Gabinete, 
o qual responde os quesitos requisitados pelo Requerimento de Pedido de 
Informação nº 007/17. RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: Projeto de Lei 
nº 016, de 05/03/18, de autoria do Deputado Masamy Eda, que “proíbe 
a exigência de uniformes escolares nas escolas estaduais militarizadas 
da rede pública de ensino, no âmbito do Estado de Roraima, e dá outras 
providências”, Projeto de Lei nº 015, de 06/03/18, dos Deputados Oleno 
Matos e Soldado Sampaio, que “institui o Dia do Músico Militar Estadual, 
considera como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de Roraima a 
Banda de Música da Polícia Militar e dá outras providências”, Projeto de 
Lei nº 014, de 06/03/18, de autoria do Deputado Valdenir Ferreira, que 
“dispõe sobre a destinação de 20% da grade musical das emissoras de 
rádio AM/FM no Estado de Roraima à divulgação de trabalhos e obras de 
músicos e compositores roraimenses/regionais e dá outras providências”, 
Projeto de Decreto Legislativo nº 009, de 06/03/18, de autoria de vários 
deputados, que “susta os efeitos do convênio nº 001/15, que celebram o 
Estado de Roraima, através da Polícia Militar do Estado de Roraima – PM/
RR, o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/RR, o Município de 
Boa Vista, por intermédio da Secretaria Municipal de Trânsito – SMST, e 
suas prorrogações”; Indicação nº 053, de 07/03/18, de autoria do Deputado 
Oleno Matos, encaminhando ao Governo do Estado, para a aquisição de 
uma ambulância adaptada para o transporte de pessoas com deficiência, 
com o escopo de proporcionar um atendimento digno a todos aqueles que 
necessitam do transporte de emergência e possuem necessidades especiais; 
Indicação nº 054, de 07/03/18, de autoria do Deputado Oleno Matos, 
encaminhando ao Governo do Estado, para a reforma de 03 (três) pontes 
localizadas na vicinal 14, Região do Apiaú, no Município de Mucajaí, em 
razão da precariedade de suas condições; Memorando nº 023, de 07/03/18, 
de autoria do Deputado Marcelo Cabral, informando sua ausência na 
Sessão Plenária do dia 07 de março do corrente ano; Memorando nº 03, de 
07/03/18, de autoria do Deputado Valdenir Ferreira da Silva, informando 
sua ausência na Sessão Plenária do dia 01 de março do corrente ano; 
Memorando nº 04, de 07/03/18, de autoria Deputado Valdenir Ferreira da 
Silva, justificando sua ausência nas sessões ordinárias do dia 07 de março 
do corrente ano. DIVERSOS: Comunicado nº AL157670, de 04/12/17, do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando 
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em grave crise política e econômica, o que tem agravado a crise energética 
enfrentada pela população. Quem quiser ver sofrimento, percorra o interior 
do Estado, que você vai ver desespero do povo.
 Para o chefe do setor imobiliário da Procuradoria-Geral do 
Estado, Edval Braga, a decisão da justiça do Amazonas reforça a tese de 
que Roraima continua sendo tratado como Território Federal. É preciso que 
os órgãos federais compreendam que Roraima não é mais um território e 
não iremos mais aceitar em nenhuma hipótese que o tratamento dispensado 
ao estado seja este. Não será a primeira vez que o órgão enfrentará e entrará 
com recurso na mais alta Corte do País para tentar destravar o Linhão do 
Tucuruí. Em março de 2016, uma ação cautelar com pedido de liminar foi 
impetrada junto ao Supremo Tribunal contra a União. A agência nacional 
de energia elétrica, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente de Recurso 
Naturais Renováveis, a Fundação Nacional do Índio, a Comunidade 
Indígena Waimiri Atroari e o Estado do Amazonas. Somos o único estado 
que não é interligado à União Nacional de Tucuruí.
 No passado, o Ministro relator da ação cautelar, Luiz Fucks, 
compreendeu que o Supremo não era competente para julgar a interligação 
de Roraima ao Linhão e aí vamos recorrer ao Supremo Tribunal Federal. 
O que o Juiz vai dizer de novo? Se cair nas mãos desse Fucks, um abraço, 
não é competente, acabou a conversa. Então, uma autoridade do Amazonas 
decidir pelo Estado de Roraima, eu volto a dizer. Vamos esquecer ideais 
políticos, vamos nos unir, pedir que as forças federais, os três senadores, os 
08 deputados federais, nós aqui, os estaduais, vereadores, sociedade, façam 
um movimento e trabalhem em defesa do Estado de Roraima. Tem gente 
que pensa assim, quanto mais desgraças para este Estado, melhor. Não! Não 
façam isso, porque quando você faz isso, você está penalizando crianças, 
idosos, pessoas doentes, pessoas que estão morrendo à míngua, que não tem 
um pão para comer, além do povo que temos aqui, 600 mil habitantes. E 
temos mais 5 milhões da Venezuela que estão a caminho.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado George Melo – 
Deputado, mais uma vez quero dizer que o seu discurso, embora em quase 
todas as sessões o senhor fale disso, mas ele continua atualíssimo. Não 
entendo, Deputado, como o Ministério Público Federal, que é um órgão 
contra o estado brasileiro. Ora, essa energia do Linhão do Tucuruí não 
vai beneficiar só a população branca, negra e asiática não, vai beneficiar 
os indígenas que tanto querem luz, pois é só a gente passar nas malocas 
indígenas do nosso Estado, e veremos que estão todas eletrificadas. Então, 
não justifica uma etnia como a Waimiri Atroari criar toda essa celeuma, 
se todas as etnias também vão ser beneficiadas. Então, isso não é uma 
luta do branco, do negro, contra o índio não, isso na verdade, é uma falta 
de respeito com a população do Estado de Roraima. E é impressionante 
como o Ministério Federal acha que não deve ter nenhum tipo de contato 
com o povo de Roraima, inclusive com os que estão aqui. O Ministério 
Público Federal que atua em Roraima e o mesmo pensamento do Ministério 
Público do Amazonas, talvez para não criar uma ruptura maior, eles tenham 
escolhido o Estado do Amazonas para fazer esse aparato todo para dificultar 
o desenvolvimento do nosso Estado. É inadmissível a gente indo para 2018, 
seja a única capital do Brasil que não está interligado pelo Sistema Nacional 
de Energia. Vossa Excelência tem razão, tem o meu apoio e tenho certeza 
que a bancada de deputados desta Casa é favorável à sua fala, inclusive, a 
sua fala é a nossa fala. Muitas pessoas falam: “só o Izaías fala”, mas a gente 
tem o pensamento também que concorda com Vossa Excelência. Muito 
obrigado e bom dia todos.
 O Senhor Deputado Izaías Maia continua – Volto a dizer que 
o momento é de união, mas união verdadeira. “Não, porque eu sou de 
um partido, meu ideal político é outro. Eu não sou do lado do governo”. 
Tem que acabar com isso, porque se continuar do jeito que tá, vai todo 
mundo para o buraco, vai tudo mundo morar numa cidade, num estado 
sem energia. Esse negócio dos caras dizerem em Brasília: Ah! Vamos 
mandar uma comissão para investigar. Os caras estão cansados de saber 
o que nós passamos aqui. Então, quando eu digo “união”, é geral. Se o 
Juiz decidiu no Amazonas que tem que travar, que não pode continuar, essa 
autorização tem que ser cancelada, nós temos aqui também autoridades 
- advogados, juízes, desembargadores, promotores. Eu digo isso porque 
sou leigo na área jurídica, mas vamos ver o que existe dentro da lei, eles 
não encontram tantas brechas para evitar muitas vezes de ir para uma 
penitenciária. Deve ter alguma brecha também para evitar que um Juiz do 
Amazonas determine uma lei que venha prejudicar 600 mil habitantes aqui 
do Estado de Roraima. Como o Senhor falou, Deputado George Melo, até 
os indígenas! Estou cansado de passar na reserva, os indígenas carregando 
macaco guariba, chega lá, corta a cabeça, ajeitam, comem um pouco e o 
resto salgam ou jogam fora. Na hora em que eles tiverem energia sobrando, 
eles guardarão seu alimento e vão comer vários dias, porque hoje está 
sobrando a própria comida dos indígenas. Disseram que o senhor Porfílio 
impedia que a união passasse. Porfílio é o líder indígena, ele é de uma 

hospitais públicos e entidades que ofereçam assistência ou tratamento aos 
idosos de uma placa com a seguinte frase: Desrespeitar ou prejudicar idosos 
é crime”.
 Projeto de Lei nº 164, de 12/12/17, de autoria do Deputado 
Valdenir Ferreira, que “institui a Política de Capacitação para Atendimento 
ao Idoso nos órgãos públicos do Estado de Roraima”.
 Requerimento nº 123, de 12/12/17, de autoria do Deputado 
Masamy Eda, requerendo a concessão da Comenda Ordem do Mérito 
Legislativo, na categoria Mérito, ao Senhor Sérgio Pillon Guerra, Ex-
Secretário de Estado e Chefe da Casa Civil do Governo do Estado e atual 
Secretário da Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional do 
Município de Boa Vista-RR.
 Memorando nº 086, de 12/12/17, de autoria do Deputado Jorge 
Everton, justificando sua ausência nas sessões plenárias dos dias 06 e 07 de 
dezembro do corrente ano.
 Memorando nº 025, de 12/12/17, de autoria do Deputado Izaías 
Maia, informando sua ausência na Sessão Plenária do dia 12 de dezembro 
do corrente ano.
 Memorando nº 049, de 12/12/17, de autoria do Deputado Zé 
Galeto, informando sua ausência na Sessão Plenária do dia 12 de dezembro 
do corrente ano; 
 Memorando nº 097, de 12/12/17, do Deputado Marcelo Cabral, 
comunicando sua ausência nas Sessões Plenárias dos dias 12, 13 e 14 de 
dezembro do corrente ano.
 Memorando nº 267, de 12/12/17, de autoria da Deputada Lenir 
Rodrigues, comunicando sua ausência nas Sessões Plenárias dos dias 12, 13 
e 14 de dezembro do corrente ano.
 Memorando nº 003, de 12/12/17, de autoria do Deputado 
Jorge Everton, Vice-Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor 
e Contribuinte, informando a realização de Audiência Pública no dia 
13/12/17, às 10h, no Plenário Noêmia Bastos Amazonas, solicitada pelo 
Requerimento nº 108/17, para discutir sobre o Sistema Energético do 
Estado de Roraima.
 Comunicado s/nº, de 11/12/17, do Deputado Oleno Inácio de 
Matos, afastado do exercício de seu mandato para ser investido no Cargo 
de Secretário-Chefe da Casa Civil do Governo do Estado de Roraima, 
comunicando que reassumirá suas funções nesta Casa Legislativa, a contar 
de 18 de 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 três oradores inscritos para o Grande Expediente. O primeiro 
é o Deputado Izaías Maia.
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Bom dia Presidente, 
parlamentares e o povo aqui presente.
 Uso a Tribuna para fazer um alerta: Quando a escuridão chegar, 
ninguém estranhe - “Governo deve recorrer ao STF contra liminar que 
suspendeu obras do Linhão’’. Há bem pouco tempo eu falei aqui, na rádio 
e na televisão, porém diziam alguns idiotas: “esse cara não tem outra coisa 
para falar”. Gostaria de destacar que uma cidade, um município, um país, 
uma nação sem energia não existe no mapa e o tempo é o senhor da verdade.
 Crise energética: “Governo deve recorrer ao STF contra liminar 
que suspendeu obras do Linhão. Procuradoria do Estado classificou decisão 
da Justiça Federal do Amazonas como ativismo judicial”. Autoridades do 
Amazonas decidindo pelo Estado de Roraima estão achando que Roraima 
ainda é quintal do Estado do Amazonas. Eu acho que a sociedade e todas 
as forças políticas deste Estado têm que se unir, independente de ideais 
políticos, cada um tem o seu modo de pensar e de trabalhar. Quero dizer aos 
senhores que estarei lendo essa mesma matéria no programa Barra Pesada, 
hoje, às 7h30 da noite.
 A Matéria diz o seguinte: “A anulação da licença prévia das 
obras de construção do Linhão do Tucuruí que iria interligar Roraima ao 
Sistema Nacional a partir de Manaus/Amazonas deverá fazer com que o 
governo de Roraima tome medidas extremas”. A Procuradoria-Geral do 
Estado, que estuda a melhor estratégia processual para recorrer da decisão 
junto ao Supremo Tribunal Federal da sentença que mais uma vez travou 
o andamento do processo, e foi proferida na semana passada pela Justiça 
federal do Amazonas, a pedido do Ministério Público Federal naquele 
Estado. A decisão prevê também a realização de consulta prévia ao povo 
indígena Waimiri Atroari que há 200 anos é pivô do impasse, já que o 
projeto prevê a instalação de centenas de torres dentro da terra indígena. 
Roraima é o único estado brasileiro que não faz parte do sistema interligado, 
é independente e dependente desde 2001 do fornecimento de energia que 
vem da Venezuela por meio do Linhão de Guri”. Só que o país vizinho está 
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muita tristeza, porque eu não vejo, senhoras e senhores, um horizonte a 
curto prazo, porque eu achava, senhoras e senhores, que essa modalidade 
do emergencial já era um crime extremante prejudicial ao estado. Eu espero 
que não aconteça nas outras secretárias o que aconteceu na Polícia Civil, 
porque isso, em qualquer lugar do mundo, seria investigado com rigor 
e os responsáveis punidos. E não é pegar quem entrou lá e pegou esses 
computadores, mas pegar quem mandou eles entrarem lá. Isso sim, que tem 
que ser feito, porque isso é um crime contra o povo de Roraima. Quantas 
pessoas estão morrendo nos hospitais, quantos jovens estão perdendo o 
sonho do futuro, Senhoras e senhores? Isso é o que tem de pior no estado. 
Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer num estado onde os poderes 
constituídos, como o Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério 
Público, Ministério Público de Contas, se chegasse a esse ponto de tamanha 
lambança.
 Quero finalizar na manhã de hoje, deixando o meu 
descontentamento, repúdio a essas ações que estão acabando com nosso 
estado. Bom dia a todos e quero deixar o meu recado ao povo de Roraima 
do meu posicionamento com relação das ações desse governo. Muito 
obrigado e bom dia a todos.
 O Senhor Deputado Flamarion Portela – Senhoras e 
Senhores Deputados, ocupo este espaço, haja vista que na próxima semana 
o Deputado Oleno retornará a esta Casa. Gostaria de usar a Tribuna para 
fazer meus agradecimentos, porque a amanhã a Assembleia vai transformar 
a Sessão Ordinária em Sessão Solene, e, consequentemente, fica difícil 
ocupar este espaço em função da homenagem que vai ser feita, com muita 
justiça aos médicos, que sempre prestaram serviços a este Estado.
 Começo meus agradecimentos, pelos servidores desta Casa. 
Agradeço a servidora Giselda, Marilin, Perpétua, Platão Arantes, Vanderlan, 
e observe que desses cinco servidores, em nome deles, homenageio e 
agradeço todos os outros servidores. Aqui tem três mulheres e dois homens, 
porque as nossas colaboradoras formam número bem maior que os nossos 
colaboradores. Então, esse três a dois aqui tem essa finalidade. Quero 
agradecer a imprensa que sempre nos tratou com uma forma carinhosa e 
respeitosa durante esse ano e pouco em que retornei aqui em substituição 
ao Deputado Oleno Matos. Fica o nosso reconhecimento. Quero começar 
agradecendo a cada um dos Deputados aqui presentes. Começo pelo 
Deputado Mecias de Jesus, com o qual tenho um relacionamento de muitos 
anos, homem que trilhou uma vida pública brilhante com muito sucesso. 
Mecias, muito obrigado pela convivência aqui! Obrigado pelo tratamento 
respeitoso que sempre mantivemos um pelo outro. Deputado Gabriel, 
o conheci desde 1984 no Sul do Estado, quando ele, na sua pequena 
empresa, desenvolvia suas atividades naquela região prestando serviços 
à nossa sociedade; Deputado Izaías Maia, quero também lhe dizer muito 
obrigado pelo período em que convivemos aqui. Vossa Excelência, tem 
uma bandeira, que eu diria que é uma bandeira importantíssima. A energia 
é vetor de desenvolvimento em qualquer região e em qualquer nação, 
portanto, o nosso problema energético tem sim que ser solucionado para 
o bem-estar da sociedade e para proporcionar o desenvolvimento. Não se 
incomode com que falam e continue com a sua bandeira que, com certeza, 
ela será vitoriosa. Agradeço ao Deputado Joaquim Ruiz, o qual também 
tive o prazer de conhecer há muitos e muitos anos. Joaquim foi o primeiro-
secretário de ação social no governo Getúlio Cruz, na época fez um 
brilhante trabalho que trouxe o SESC. Se hoje o SESC tem essa estrutura 
que tem, presta serviços relevantes, esse SESC tem o DNA do Joaquim 
Ruiz, que depois foi Prefeito de Mucajaí, Prefeito de Iracema, Deputado 
Estadual. Obrigado Deputado, pela convivência. Deputado coronel Chagas, 
conheço há muito tempo, tenho o prazer de ser seu amigo, sempre me 
tratou bem, com carinho, respeito e consideração. Agradeço essa diferença. 
Deputado George Melo, posso chamar de amigo, mesmo ele tendo uma 
atuação política de divergência da minha, é uma pessoa que respeito, que 
gosto e considero, não só o George, mas também a sua família. Esses são 
só os Deputados que estão aqui presentes, mas quero também agradecer 
ao Deputado Masamy, que é um jovem que, também atua como adulto, 
mas não deixa de ser jovem, tanto é que a minha filha mais nova é muito 
amiga dele, vivem nas noites tomando cerveja juntos. Então o Masamy 
é esse bom vivant, mas de muita responsabilidade e que também gosto 
muito. Chico Mozart, um jovem impetuoso, determinado, com certeza terá 
um futuro político, se Deus quiser brilhante. E o meu irmão Valdenir, não 
tive oportunidade de ter intimidade no passado, mas a nossa convivência 
aqui foi harmoniosa, respeitosa. Aproveito este momento para dizer muito 
obrigado pela forma com que convivemos. Mas não posso deixar de citar 
os outros Deputados, Deputado Jânio Xingú, pessoa que sempre me tratou 
bem, convivemos de forma harmoniosa. Naldo, que é uma pessoa que tenho 
carinho especial de muitos e muitos anos, é uma pessoa que age sempre 
com tranquilidade, com muita parcimônia e muito respeitoso. Marcelo 
Cabral, tive oportunidade de conviver em duas legislaturas, é uma pessoa 

família e o que aconteceu? Seu Porfílio morreu e os índios disseram que 
estavam tristes por isso. Aí, tinham que esperar os índios ficarem tranquilos 
para ver o que eles iriam decidir. A gente se lembra do tempo da estrada, 
não conseguíamos passar de jeito nenhum, mas o exército foi lá, passou a 
estrada e acabou a conversa. Hoje a estrada beneficia não só os brancos, 
mas os indígenas. Agora há o problema da energia. Ontem passei dentro 
da reserva e lá estavam caminhões da Mineração Taboca com autorização 
dos indígenas para tirarem cassiterita. A única diferença é que energia é 
energia e a nossa cassiterita aqui é a melhor do mundo, vem junto com o 
ouro; então a diferença é essa. O ourinho interessa para os índios e para as 
ONGS e a energia não interessa. É melhor ficar tudo no escuro, só durante 
o dia o pessoal vai trabalhar na cassiterita pegando o ourinho enquanto 600 
mil pessoas estão sendo prejudicadas por lideranças dos Waimiris-atroaris 
que comanda 1700 índios. Vou repetir, é preciso a união das autoridades 
políticas, de forma geral, pois acho que seja a saída para o Estado de 
Roraima, caso contrário a escuridão vai tomar conta deste Estado. No 
momento é só conversa e o presidente Temer não está nenhum pouco 
preocupado, porque ele prometeu várias vezes, assim como o Ministro 
Eduardo Braga, que prometeu várias vezes. Prometeram para o governo, 
prometeram para os deputados. Eu não fui porque sabia que era só mentira 
e aí está do jeito que está. Nós temos que abrir nossos olhos, brigar pelos 
nossos direitos, senão a escuridão vai tomar conta do Estado de Roraima e 
nós aplaudindo a decisão que vem do Amazonas ou vem de Brasília. Muito 
obrigado.
  O Senhor Deputado George Melo - Senhor Presidente, 
Senhores Deputados, Senhoras e Senhores, quero cumprimentar a 
imprensa, os senhores que estão neste plenário, telespectadores que estão 
assistindo a TV Assembleia, os nossos amigos que estão agora nas redes 
sociais, pois está sendo transmitido direto pelas redes sociais também. 
Quero deixar claro que a minha vinda hoje, aqui, é a respeito de eu ter 
acompanhando nas redes sociais a secretária de segurança, Doutora Juliana 
Castro, fazer um levantamento que eu achei interessante. No primeiro 
momento, ela disse que Roraima, dos 27 estados da federação, é o estado 
mais protegido, fazendo relação ao assalto de bancos. Em relação a isso, 
até achei pertinente cumprimentar a PM, a Polícia Civil, mas, fazendo uma 
reflexão da análise da Secretária de Segurança do nosso Estado, e também a 
minha vinda a este plenário regularmente questionando inúmeras ações do 
governo Suely Campos, eu cheguei à conclusão, senhoras e senhores, que a 
Secretária Juliana Castro fez uma análise muito superficial sobre toda essa 
segurança dos bancos de Roraima, porque isso só mostra que os bandidos 
do Brasil são extremante inteligentes, que no Estado de Roraima os 
assaltantes têm a proteção do Ministério Público de Contas, do Ministério 
Público do Estado, do Tribunal de Contas, da Assembleia, porque o nosso 
dinheiro é saqueado por outros assaltantes. Ora, senhoras e senhores, como 
é que o nosso Estado não tem saúde, não tem remédio, não tem material 
cirúrgico, não tem educação, não tem nada e somem quatro bilhões? É que 
os bandidos do Brasil, os assaltantes, eles sabem que Roraima tem um time 
mais preparado para arrancar esse dinheiro e que se eles invadirem o banco, 
o banco vai está sem dinheiro. Isso, infelizmente, tem acontecido no Estado 
de Roraima. Como? Primeiro, quando assumiram o governo no início 
de 2015, criou-se a famigerada que em vez de se fazerem uma licitação, 
eles fizeram como compra de indicação, uma dispensa de licitação. Eles 
davam os serviços para quem eles queriam, só que, ao longo do tempo, 
não era o que eles chamavam de emergencial, mas ao longo do tempo 
esse emergencial ficou obsoleto, porque o emergencial mesmo, assim, 
provavelmente, tinha que se fazer uma engenharia muito grande para que 
esse dinheiro chegasse aos verdadeiros fins e aí criaram agora uma nova 
modalidade. Atenção, Ministério Público de Contas, Ministério Público 
do Estado, Tribunal de contas, essa nova modalidade começou agora pela 
Polícia Civil quando acontece um assalto, rouba-se os computadores e os 
processos. Gente, pelo amor de Deus, isso aí é crime de vagabundos. Isso é 
crime de bandido de quinta categoria. Senhoras e senhores, os bandidos do 
Brasil não vão vir assaltar banco em Roraima nunca, porque eles sabem da 
periculosidade dos bandidos daqui que sumiram com quase quatro bilhões 
de reais e mais excesso de arrecadação. O nosso Estado teve três anos de 
excesso de arrecadação senhoras e senhores. Então, Doutora Juliana Castro, 
eis uma reflexão mais aprofundada sobre a sua análise, que foi postada 
na internet, eis uma análise mais aprofundada do porquê que os bandidos, 
dos assaltantes de bancos do Brasil nunca sequer pensarem em vir para 
Roraima. 
 Eu fico olhando, senhoras e senhores, a tristeza de qualquer 
cidadão, eu não digo qualquer cidadão, eu digo delinquente mesmo, 
que aterrissam em nosso estado, que andem no comércio, que andem no 
interior, ele vai saber que não circula dinheiro neste estado. Qualquer um 
ser, com menor capacidade de inteligência, ele não vai precisar fazer uma 
grande análise para saber que aqui não circula dinheiro. Eu falo isso com 
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Excelência por todo esse legado que deixa para o nosso Estado. 
 Gostaria que Vossa Excelência revisse a possibilidade de 
se candidatar. Queremos que Vossa Excelência se candidate sim, venha 
representar o povo nesta Casa Legislativa. Nós, Deputados estaduais nos 
sentimos representados por Vossa Excelência aqui, por isso precisamos 
que o senhor esteja aqui. Parabéns e muito obrigado pela sua amizade. 
Sentiremos saudade não apenas do amigo, mas do parlamentar que Vossa 
Excelência é. Grande abraço e conte sempre com seu amigo Brito.
 O Senhor Deputado Flamarion Portela continua – Deputado 
Brito, muito obrigado pelas suas palavras tão carinhosas, de coração.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado George Melo – 
Deputado, tive a felicidade de lhe conhecer como Secretário de Obras, 
muito jovem; Vereador; rapidamente Deputado; Governador. Quero dizer 
que concordo com o Deputado Brito quando disse que você ainda muito 
novo, arrecadou muita experiência e para a gente é uma honra ter um 
deputado como Vossa Excelência aqui, até porque Vossa Excelência se 
preocupa com esta Casa, com os colegas e isso tem deixado a gente seguro, 
tranquilo. Sempre digo que quando eu era Vereador, às vezes perdíamos 
o equilíbrio, e a dona Lurdes, juntamente com o seu Alfonso, chegavam 
e nos acomodavam naquela Casa. Vossa Excelência tem feito isso, foi 
o bombeiro desta Casa e eu digo com toda a tranquilidade, conhecendo 
Vossa Excelência como conheço, que, infelizmente, Vossa Excelência 
não teve a oportunidade de colher o que plantou quando foi Governador. 
Talvez se tivesse tempo, hoje, outros ares estariam em seu caminho, mas, 
por uma fatalidade do judiciário, Vossa Excelência não pode comandar o 
Estado por quatro anos. Não tenho dúvidas de que no final dos quatro anos 
nós teríamos um outro Estado, com condições muito melhores pela sua 
capacidade de respeitabilidade, não só com os poderes mas também com o 
povo de Roraima. E você teve a coragem que só um homem jovem teria de 
fazer o concurso. Ah, houve erros! Pode ter havido, mas Vossa Excelência 
teve a impetuosidade da idade para fazer e fez. Acho que esse foi um legado 
jamais mesurado. Tenho certeza que em outras áreas haveria outros projetos, 
até porque eu sinto isso quando converso com Vossa Excelência, porque eu 
vejo aquela figura de pai, de cidadão, de homem de Roraima, de homem 
que quer ver este Estado mudar. E tenho certeza de que só os homens que 
pensam assim, acima da vaidade financeira terrenas, é que, realmente, têm 
o perfil de homem público e Vossa Excelência tem isso com todas as letras. 
Vossa Excelência tem se mostrado magnânimo, não preocupado com coisas 
pequenas e só muita experiência de um ex-governador é que pode fazer isso 
com o ser humano. Eu tenho a honra de tê-lo como colega. Pode ter certeza 
que no meu telefone vai continuar o Deputado Flamarion, e a hora que o 
senhor ligar, terá prioridade. Quero deixar esse registro de amizade e de 
respeito por Vossa Excelência.
 O Senhor Deputado Flamarion Portela continua – Obrigado, 
Deputado George Melo. Quero dizer, deputado, que esta Casa é composta 
por 24 parlamentares e me lembro, deputado, de certa feita quando o Berinho 
disse: Aqui pode não estar os melhores, mas, com certeza, estão aqueles 
que o povo elegeu. O primeiro momento dessa Assembleia é representar a 
sociedade, é sentir o que ela sente, é escutar o grito que às vezes vem das 
ruas. É importante que o Parlamento entenda isso, Deputado Joaquim e que 
sempre tenha aqui nesta Casa o espírito da harmonia, da unidade, do poder, 
sendo uníssono, não uníssono para fazer coisas erradas, nada disso, mas 
uníssono para olhar os interesses maiores da nossa sociedade. Então, espero 
que a maturidade com que vocês estão construindo a política de Roraima, 
dê a sabedoria a cada um de vocês para atenderem isso, pois vocês têm que 
buscar, permanentemente, a paz e a harmonia.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Gabriel Picanço – 
Bom dia, Presidente, demais colegas. Quero cumprimentar, também, os 
servidores desta Casa e os nossos amigos que estão na plateia. Deputado 
Flamarion, me permita primeiro cumprimentá-lo como amigo, Flamarion o 
qual conheci desde os meados dos anos 80, e tive o privilégio, graças a Deus, 
de participar de algumas pastas que você assumiu. Uma delas foi quando o 
senhor era Secretário Municipal de Obras; depois como primeiro Vereador 
eleito do nosso círculo de amizade. Me lembro até da sua campanha, quando 
Pacaraima e Amajari ainda faziam parte de Boa Vista. Vivemos juntos 
naquela campanha. Na época, não tínhamos uma amizade afincoa ainda, 
mas tínhamos uma gratidão um pelo outro e quero lhe parabenizar por todas 
as pastas por onde passou, pela educação, CER, pois onde o senhor passou 
desempenhou um excelente papel, inclusive na Assembleia. Mas, o maior 
legado que Vossa Excelência vai levar para sua vida, para seu currículo, 
seus filhos e para seus netos, foi quando Vossa Excelência foi governador, 
pois Vossa Excelência foi o único que teve coragem de fazer o concurso 
público, como disse muito bem o deputado Brito, o George, você teve a 
coragem de fazer. Claro que teve falhas, mas houve muito mais acertos 
que falhas, pois mais de 10 mil pessoas foram contratadas sem depender 
de favor de ninguém, pelos próprios méritos. Se fizerem uma reflexão, 

trabalhadora e muito determinada. Diego Coelho, esse também, que tem 
vontade de fazer uma política voltada aos interesses da sociedade. Angela 
Águida, quero agradecer o respeitoso convívio que tivemos aqui. Amigo 
Odilon, posso chamar assim porque criei uma intimidade, pessoa com 
quem converso, troco ideia, pessoa muito serena, sempre chega cedo, antes 
da abertura da Sessão. Obrigado, Odilon. Evangelista Siqueira, conheço há 
bastante tempo, professor, pessoa do bem, família do bem e, com certeza, 
espero que tenha êxito na sua trajetória política. Brito Bezerra, tenho a grata 
satisfação em dizer que o Brito é meu amigo pessoal, antes de qualquer 
coisa a nossa convivência foi respeitosa, harmoniosa, de colaboração 
mutua, convivência de respeito, convivência sólida, concreta, e a você 
Brito, líder do governo e muito mais como amigo, meu muito obrigado 
por esse tempo de convivência aqui. Quero agradecer a Deputada Aurelina 
Medeiros, pessoa que converso muito, pessoa impetuosa, dedicada, 
competente, pessoa que se dedica a estudar coisas do parlamento, as 
propostas que aqui chegam. Quero deixar o meu abraço fraternal de gratidão 
à Deputada Aurelina Medeiros. Meu amigo, Deputado Soldado Sampaio, 
não está aqui, mas faço questão de citar, é uma pessoa que construímos um 
relacionamento, harmonioso, respeitoso, e de muita consideração mutua. 
Jorge Everton, conheço desde 2003, quando assumiu como delegado, 
sempre desempenhou suas funções com muito honradez onde quer que 
tenha passado, agradeço a Jorge Everton. Zé Galeto, jeito quieto, mas 
pessoa do bem, obrigado. Agradeço a Deputada Lenir Rodrigues, a essa tive 
a grata satisfação de conviver, trabalhar em 2002, 2003, como Secretária de 
Educação. E uma coisa que sempre me chamou A atenção na Lenir é que 
ela não é uma secretária só de gabinete, muito pelo contrário, a Lenir é uma 
secretária mais de atuação lá na ponta, visitando as comunidades, visitando 
as escolas rurais, visitando as escolas dos municípios. A Deputada Lenir 
tem uma história respeitosa. Muito obrigado, Lenir, pela convivência.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Brito Bezerra 
- Deputado Flamarion, inicialmente, quero agradecer por citar o meu 
nome no vosso pronunciamento de forma clara, e louvar a nossa amizade, 
principalmente a nossa amizade pessoal. Eu cheguei a esta Casa Legislativa 
há 7 anos, agora a pouco estava conversando com o Deputado Mecias sobre 
isso, e não tinha convivência alguma com a política partidária, não tinha 
mandato, nunca tinha vindo nesta Casa Legislativa, não conhecia gabinete, 
eu não participava da política partidária, tanto que quando cheguei aqui, 
eleito Deputado estadual, tive o privilégio e a sorte de meu assento ser 
do lado de Vossa Excelência. Lembro bem que Vossa Excelência sentava 
aqui onde estou e eu do seu lado direito, e fui bem claro com Vossa 
Excelência, verde politicamente, mas com o espírito de confiança que 
sempre demonstrou. E eu lhe disse que nunca conversei politicamente 
com ninguém, que estava pela primeira vez numa Casa Legislativa, nunca 
tinha ido ao Palácio do Governo, e não conversava politicamente. Eu 
tinha minha vida de trabalho particular e perguntei a Vossa Excelência se 
poderia me ajudar, me orientando. O meu conhecimento é empresarial, 
meu conhecimento é acadêmico, sou muito objetivo e, às vezes, posso 
ferir alguém pela forma tão direta como falo. E Vossa Excelência foi me 
ensinando, me educando, me moldando, me orientando. Quero aqui de 
público agradecer a Vossa Excelência pelo pouco tato político que tenho, 
mas agradeço muito a Vossa Excelência por ter me instruindo, ensinado, 
orientado. Isso me trouxe muito benefício, para subir a Tribuna, cobrar 
com parcimônia, ser objetivo, sem ser tão enérgico, não ferir, enfim, 
agradeço a Vossa Excelência. No mais, quero dizer que vossa Excelência 
não foi apenas um grande governador, governador do concurso público, 
governador que teve a coragem de sentar na grande cadeira, no maior cargo 
político do estado e promover o concurso público, colocar para dentro, pela 
porta da frente, aqueles que realmente trabalham, se esforçam, e vão para os 
bancos estudarem para as universidades, escolas. Enfim, Vossa Excelência 
teve essa coragem, e uma coragem, me permita dizer, não reconhecida nas 
urnas pelos eleitores e talvez até por aqueles que não passaram no concurso 
e não saber agradecer a coragem que Vossa Excelência teve, uma grande 
coragem que muitos não têm. Então, Vossa Excelência deixa esse legado 
como Governador e como Deputado Estadual, não poderia citar o legado 
que Vossa Excelência deixa, porque senão passaria aqui o restante do meu 
mandato. Vossa Excelência sempre esteve presente, é o primeiro que chega 
e sempre está pronto para discutir a Ordem do Dia, pronto para estar nas 
reuniões das comissões, muito participativo, muito coerente e sabe sim 
o que é legislar. A palavra de Vossa Excelência é sempre estar presente, 
é paciência. Uma frase de Vossa Excelência que não esqueço nunca, é: 
Esta Casa é a caixa de ressonância da sociedade. Vossa Excelência sabe 
o que esta Casa representa para o povo deste Estado e o que representa 
para nós. Vossa Excelência cansa de dizer que este é o maior poder do 
estado, pois é quem produz as leis, quem discute, quem aprova, quem tem 
o poder de cobrar o governo, de fiscalizar, enfim, tem todos esses poderes e 
prerrogativas que devem ser bem utilizados. Portanto, parabéns para Vossa 



8 BOA VISTA , 14 DE MARÇO DE 2018DIÁRIO DA ALE/RR ED. Nº 2716

no Legislativo de Roraima, Vossa Excelência é preparado, é organizado, 
decidido, na hora que precisa se impor, se impõe, na hora que precisa 
se recolher, se recolhe. Vossa Excelência sabe sempre a hora correta de 
se manifestar em qualquer pronunciamento, em qualquer Projeto de Lei 
e em qualquer discussão nesta Casa. Atua como bombeiro na grande 
maioria das vezes, sabe ouvir como ninguém, vejo reuniões de duas, três 
horas nesta Casa, no governo e em vários lugares e Vossa Excelência ali 
calado como se não estivesse presente naquela reunião, ouvindo a todos, 
e, na hora que se manifesta, se manifesta com sabedoria, com cautela, com 
eficiência como sempre foi durante toda sua vida. Eu, iniciei minha vida 
pública nesta Casa Legislativa com Vossa Excelência que, juntamente com 
o Governador Neudo Campos, me deu a oportunidade de estar aqui. E isso, 
como homem e por gratidão sempre vou ficar devendo a Vossa Excelência e 
ao Governador Neudo Campos. Primeiro o Governador Neudo Campos lhe 
convidou, mas, se Vossa Excelência não tivesse aceitado o convite eu não 
teria virado deputado estadual, eu era na época vereador em São João da 
Baliza. Na sua vida pública, você já tem um legado em vida a ser seguido no 
Estado de Roraima. Parabéns a Vossa Excelência! Eu procuro seguir Vossa 
Excelência, acho que você já ouviu o Jhonatan dizer isso várias vezes, que 
é seu fã e que se inspira sempre que vai falar algo, em você. Então, lhe 
transmito meu abraço e o abraço do Jhonatan, dizendo que as palavras dele 
são as minhas palavras. Vou continuar me inspirando em Vossa Excelência, 
você vai fazer falta nesta Casa, sei que é uma decisão pessoal, mas, a vida 
pública não é só nossa, é pública e Roraima precisa de você. Um abraço.
 O Senhor Deputado Flamarion Portela continua – Deputado 
Mecias de Jesus, quero dizer muito obrigado pelas suas fecundas palavras 
ao meu respeito. Eu não queria me emocionar hoje, mas, é difícil. Sei que 
suas palavras são carinhosas e sei também que são verdadeiras. E o seu 
filho, deputado Jhonatan de Jesus sempre diz isso para mim, e eu com toda 
humildade sempre que converso com ele busco deixá-lo entender que a 
juventude é, às vezes, muito impetuosa, mas a experiência e a maturidade 
vão dando à gente a sabedoria. A cada um de nós o tempo vai aprimorando, 
aprimorando nossas emoções, nossas decisões, nossos sentimentos, então, 
a vida é a maior de todas as escolas, porque ela ensina a gente a cada dia e a 
cada instante. Obrigado, Deputado Mecias, e também peço que a taquigrafia 
incorpore suas palavras ao meu pronunciamento.
 Aparte concedido à Senhora Deputada Aurelina Medeiros 
– Flamarion, eu nem queria falar, a gente lhe vê emocionado e fica 
emocionada também, por que a gente não fala para o Deputado, a gente 
fala para o amigo de muitos anos. Tantos passaram pela vida da gente e não 
marcaram como você marcou, pela sua competência e pela sua maneira de 
ser. Eu queria dizer que poucos vão sentir sua falta como eu vou, porque 
você é aquele amigo que a gente liga toda hora, conversa, que me aconselha 
e que me mostra caminhos. É só isso que eu posso lhe dizer, que eu vou 
sentir muito a sua falta. Obrigada.
 O Senhor Deputado Flamarion Portela continua – 
Deputada Aurelina, a senhora também me emociona. Peço desculpas, 
mas, infelizmente, não me controlo. Digo Aurelina com todo carinho que 
você chegou aqui nesta Casa em 1995, quando começamos nossa primeira 
legislatura e digo de forma pública que a Aurelina é realmente minha 
amiga e tenho orgulho de ter a Aurelina como minha amiga, pela pessoa 
competente, determinada e dedicada que ela é. E meus colegas sabem que 
eu chamo a Aurelina de forma afetuosa e carinhosa de “Nega Aurelina”, é 
um adjetivo que não é pejorativo, é um adjetivo de afetividade, de carinho 
mesmo, obrigado Aurelina. Peço mais uma vez que a taquigrafia incorpore 
o aparte da Aurelina no meu pronunciamento. Agora, escuto o também 
querido “Caboclo Sampaio”.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Soldado Sampaio 
– Pois é, meu amigo Ceará. Ele me chama de Caboclo e eu o chamo de 
Ceará. Flamarion, aprendi e vou continuar aprendendo muito com você, 
você sabe disso, tenho a sua pessoa como uma referência, um balizador nos 
meus posicionamentos. Nas minhas ações políticas sempre faço questão de 
consultá-lo, seja pessoalmente, seja pelo WhatsApp ou nas nossas reuniões 
no final da tarde, estou, às vezes, jogando uma verde para lhe ouvir e pegar 
suas sugestões, e, aprendi muito. Agora a pouco assinei um edital para uma 
audiência pública na segunda-feira que vem para discutir a previdência, 
aprendi a previdência com você. Lá em 2013 fizemos uma emenda à 
constituição juntos, fizemos uma emenda na lei da previdência criando as 
garantias e criando o COINVEST para os servidores efetivos. Criamos o 
CEPE – Conselho Estadual Previdenciário formado por servidores efetivos 
e um servidor de cada poder a partir de uma proposta sua e de uma emenda 
sua. Estou falando isso porque acabei de assinar o pedido de audiência 
pública para discutir uma prestação de contas da previdência na próxima 
segunda-feira. E, me lembro muito bem da sua fala e do seu posicionamento 
sobre o nosso dever enquanto homens públicos em cuidar e zelar pelo bem 
público, em especial quando se trata do direito à aposentadoria. Tenho 

dependeram da sua coragem de fazer o concurso. Outro grande legado que 
Vossa Excelência fez foi aquele Conjunto Cidadão, foram mil casas doadas 
para mil famílias e hoje tem mais de trinta mil pessoas naquele conjunto. 
Outra coisa foi a anistia do Conjunto Pricumã, onde moro, o senhor teve a 
coragem de anistiar aquelas casas que foram financiadas há muitos e muitos 
anos, não sei quantas casas são, mas são milhares. E esse também foi um 
bem social que vossa excelência deu para muitas famílias deste estado. 
Infelizmente, alguns ou muitos não sabem fazer uma reflexão sobre o 
quanto você foi importante para esse estado, sobre o importante legado que 
Vossa Excelência deixou como governador. Muitos não reconheceram e 
não tiveram a lealdade e a humildade de dizer que Vossa Excelência mudou 
a vida deles. Por isso, quero parabenizá-lo e defendo o seu nome em todos 
os rincões desse estado. Digo que o Flamarion deveria ser tratado como o 
melhor governador deste estado, que o Flamarion teve a coragem de fazer o 
concurso, o Flamarion deu as casas do Conjunto Cidadão, anistiou as casas 
do Conjunto Pricumã e Mecejana, do antigo BNH. Por isso Flamarion, 
quero parabenizá-lo e agradecer a Deus por ter feito parte da Comissão 
de Infraestrutura e Obras da Assembleia, onde Vossa Excelência era o 
presidente e eu o vice-presidente, pois lá aprendi muito com você. Quero 
dizer a você que conte com seu amigo velho a hora que você precisar. 
Como disse o Deputado George, seu telefone está na minha agenda como 
“amigo Flamarion” há muitos e muitos anos e quando não puder atender 
pode ter certeza que com três, quatro minutos eu retorno, obrigado por ser 
meu amigo. Obrigado por termos passado três, quatro anos, misturados por 
aqui, e mais esses dois últimos anos que estamos juntos. Obrigado e que 
Deus ilumine você, sua família, seus netos e desejo que tenhamos um feliz 
Natal e um Feliz Ano Novo. Vamos lutar. A luta não acabou, está apenas 
começando. E como incentivo, como o deputado George falou reflita e 
dispute as eleições. Tenho certeza que boa parte da população de Roraima 
precisa da sua inteligência e dos seus trabalhos. Obrigado.
 O Senhor Deputado Flamarion Portela continua – 
Obrigado, Gabriel. Obrigado pelas suas carinhosas e afetuosas palavras. 
Peço à taquigrafia que incorpore o aparte do Deputado Gabriel ao meu 
discurso. E, antes de passar a palavra para o Deputado Joaquim Ruiz e 
depois para o Deputado Mecias, quero dizer, Deputado Gabriel, até por 
questão de justiça, para você ver a habilidade do Deputado Joaquim Ruiz, 
foi ele naquela época, na época que era prefeito, que trouxe essa ideia 
de anistiar essas casas, porque na verdade o governo já pagava, nós só 
fomos instrumentalizar, legalizar o que acontecia na prática, e de pronto 
acolhemos a ideia do hoje, Deputado Joaquim Ruiz. Como disse, um 
político habilidoso e que sabe realmente como caminhar nesse caminho 
difícil da política que não é um caminho fácil é um caminho pedregoso, 
um caminho de subida íngreme, mas que o Joaquim tem essa habilidade. 
Portanto tenho a honra de passar a palavra para ele.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Meu 
amigo Flamarion, tive o privilégio de coordenar sua campanha, de lutarmos 
contra um dos políticos mais ilustres deste estado, o Brigadeiro Ottomar. 
Mas também tive o privilégio de conviver com sua família e acho que sua 
história pública com este estado não pode acabar em 2017. Acho que ainda 
há muito o que contribuir, não só com a sua história, mas, com a história 
de Roraima, por todo o legado de conhecimento que o senhor tem em 
relação ao estado de Roraima, em relação ao vasto conhecimento que Vossa 
Excelência tem com o nosso País e com as causas sociais. Então, quero 
fazer esse apelo, para que a sua história pública não termine em 2017, para 
poder continuar contribuindo com o desenvolvimento de Roraima. Desejo 
sucesso na sua vida e conte com seu amigo. Obrigado.
 O Senhor Deputado Flamarion Portela continua – Deputado 
Joaquim, agradeço também as suas palavras tão afetuosas, mas quero 
afirmar aqui, de forma bem humilde, sem arrogância ou pretensão, muito 
pelo contrário, de forma bastante humilde. Eu já fiz bastante reflexão sobre 
isso, e realmente tomei a decisão de que em 2018 eu não vou disputar voto 
diretamente para mim, não vou dizer a vocês que no futuro se eu voltar a 
achar que é importante, Deputado Mecias, posso até voltar a disputar voto. 
Mas, em 2017 já tomei essa decisão e não quero estar dizendo uma coisa e 
depois fazendo outra. Quero dizer e tentar fazer o que realmente eu digo. 
Peço à taquigrafia que incorpore o aparte do Deputado Joaquim ao meu 
pronunciamento.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Mecias de Jesus 
– Deputado Flamarion, quero me juntar aos demais colegas que já se 
manifestaram. Certamente, muita gente vai achar que estamos sendo 
repetitivos, mas é normal sermos repetitivos porque todas as colocações, 
os adjetivos e as falas que dirigiram a Vossa Excelência é porque Vossa 
Excelência é merecedor delas. Fico muito feliz de ser citado no seu 
pronunciamento, Vossa Excelência sabe do carinho que sempre tive por 
você, da consideração e da estima pessoal que lhe tenho. E posso lhe dizer 
com toda a clareza da minha alma que Vossa Excelência faz muita falta 
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obrigado pela sua compreensão em estender esse espaço um pouquinho 
mais. Queria agradecer ao presidente, Deputado Jalser Renier, nós já 
tivemos divergências, já tivemos alguns conflitos, mas, com a maturidade 
minha e dele, isso foi superado e convivemos de forma muito respeitosa, 
harmoniosa e de forma muito carinhosa. Então, Deputado Chico Mozart 
Vossa Excelência está como presidente desta Casa, por favor, transmita ao 
Deputado Jalser Renier meu afeto, minha gratidão e o meu carinho. E para 
finalizar mesmo, quero agora agradecer ao Deputado Oleno, que sempre 
foi essa pessoa pacata, do bem, que vem de uma família que conheço há 
tantos anos, conheci seu Osmar e a dona Consolação em 1990, ali no Jardim 
Floresta. Eu me lembro do Oleno ainda pequenininho, e um pessoal que 
conheço há muitos anos e o Oleno foi de uma bondade extraordinária em 
ficar na Casa Civil. É lógico que ele colaborou com o governo, que fez seu 
papel de forma relevante, de forma fecunda, lá naquela pasta, mas ele está 
voltando, ele vem agora para esta Casa, e tem o sonho maior de agora ir 
para Deputado Federal. Espero que ele realmente consiga se eleger, porque 
tenho certeza de que o Oleno será um grande deputado federal se assim 
o povo delegar a ele, esse atributo. Então, ficam aqui também algumas 
palavras de gratidão ao Deputado Oleno Matos e a todos que fizeram de 
forma tão carinhosa e endereçaram a mim palavras tão generosas. Quero 
dizer muito, muito obrigado.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra pede Questão de Ordem 
– Presidente Chico Mozart, gostaria de quebrar o protocolo e pedir por 
aclamação que nós aprovemos aqui uma Comenda de Ordem de Grande 
Mérito Legislativo, pois acredito que ninguém mais aqui contribuiu com 
o Legislativo deste estado, como o Deputado Flamarion. O Grande Mérito 
Legislativo é a maior comenda desta Casa e gostaria de pedir a todos uma 
salva de palmas para este guerreiro.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Gostaria de parabenizar 
e agradecer ao Deputado Flamarion pelas palavras, por ter dedicado boa 
parte do seu tempo, na verdade, da sua vida toda ao serviço público e a este 
estado. Para nós é uma honra ter dividido esta Casa com Vossa Excelência. 
Vossa Excelência que é uma pessoa de vasto conhecimento na área pública 
e em gestão. Para mim, especialmente, foi um prazer ter participado dessa 
legislatura com Vossa Excelência. O deputado Jorge Everton disse uma 
coisa muito certa, quem perde hoje é o parlamento, mas, como o futuro tem 
por ofício ser incerto, vamos dizer um até logo e não adeus. Parabéns.
 Não havendo mais oradores inscritos para o Grande 
Expediente, passaremos para a Ordem do Dia, com discussão e votação em 
turno único do 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; do 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; do 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 Carta Magna brasileira vigente, e dá outras 
providências”, de autoria da Deputada Aurelina Medeiros; do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 070/17, que “declara persona non grata do Estado 
de Roraima o Senhor Edersen Mendes Lima e a Senhora Judith Butler e dá 
outras providências”, de autoria do Deputado George Melo; Requerimento 
nº 118/17, da Comissão Especial Interna criada nos termos da Resolução 
nº 032/17, solicitando prorrogação de prazo, por igual período, para seu 
funcionamento; do Requerimento nº 120/17, da Comissão Especial Interna 
criada nos termos da Resolução nº 035/17, alterada pelas Resoluções nº 
004/16, nº 029/16, nº 22/17 e nº 33/17, solicitando prorrogação de prazo, 
por igual período, para seu funcionamento.
 O Senhor Deputado Masamy Eda pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, gostaria de pedir a Vossa Excelência que incluísse o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 070/17, na Ordem do Dia de hoje.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Acatado o pedido do 
Deputado Masamy Eda.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do parecer ao Projeto de Lei nº 070/17.
 Gostaria de registrar a presença do prefeito do Bonfim, 
Senhor Jonner Chagas na nossa galeria, seja bem-vindo, prefeito.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – (Lido o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 070/17).
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Em discussão o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 070/17. Não havendo quem queira discuti-lo, em 
votação. A votação será nominal e eletrônica. 
 Solicito a abertura do painel para votação. Em votação.
 Dou por aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 
070/17, 13 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 

visto seus posicionamentos, seus artigos, o posicionamento da Senadora 
Angela, com certeza, é construído junto com você, no tocante à Reforma da 
Previdência. E isso tem nos balizado na nossa conduta em não perder esse 
viés, essa bandeira na defesa do servidor público. Você mais do que ninguém 
é a prova disso, o governador do concurso público, o governador que trouxe 
estabilidade e segurança às famílias roraimenses quando realizou o grande 
concurso público no estado de Roraima. E além de ter feito o concurso 
público o senhor vem cuidando e criando mecanismos, juntamente com 
a Senadora Angela e com a Assembleia, para o servidor público. Vejo sua 
angústia e sua preocupação com o servidor público quando a gente tinha 
que monitorar o repasse do FPE, preocupado com a folha de pagamento 
para que o salário do servidor não atrasasse. Então, isso serviu e serve como 
parâmetro para a minha atuação, e só tenho a agradecer esse aprendizado. 
Mas isso não se encerra por aqui, não tenho dúvida que vou continuar 
lhe consultando, lhe visitando e acredito que logo, logo, o senhor estará 
ocupando outra função dentro do governo do estado e lá, estaremos no seu 
gabinete, caso assuma uma pasta, para continuar discutindo os problemas 
do estado. Então, Flamarion, obrigado por tudo, continue contando com 
esse caboclo que eu vou continuar contando com meu amigo Ceará. Um 
grande abraço do seu amigo Soldado Sampaio, o caboclo.
 O Senhor Deputado Flamarion Portela continua – Obrigado, 
Sampaio. Obrigado pelas suas palavras. Eu queria só lembrar uma coisa 
aqui para todo este parlamento, que na legislatura passada tivemos muitos 
problemas com o investimento do IPER, se não me falha a memória isso 
girou em torno de 200 milhões de reais, que foram tirados para investir em 
fundos que não tinham consistência E nós sabemos o resultado disso, os 
servidores do estado de Roraima perderam 97 milhões naquela aplicação, 
mas nós da Assembleia Legislativa aprovamos duas coisas que para mim 
são vitais: colocou no conselho de investimento um servidor efetivo do TJ, 
um do TCE, um da Assembleia Legislativa e um do Ministério Público, 
porque se amanhã, Deputado Mecias, alguém tiver a ousadia de construir 
alguma alternativa para aplicar de forma indevida o dinheiro do IPER esses 
servidores terão corresponsabilidade se esse conselho autorizar, porque eles 
são efetivos e consequentemente eles se sentem parte disso e ao fazer parte 
disso eles representam os servidores de suas categorias em cada um desses 
órgãos. Então, essa é uma construção desta Assembleia legislativa, porque 
muitas vezes as pessoas não entendem o que um deputado faz, acham 
que nossa vida se resume a três, quatro horas que passamos aqui. Não, as 
comissões funcionam, os debates existem em uma maior intensidade nas 
comissões. As comissões é que produzem seus relatórios, suas emendas, 
seus substitutivos, suas análises para chegar ao Plenário matérias prontas 
para serem votadas. O trabalho do legislativo, além daquela extensão social 
que ninguém se livra, ele é um trabalho profícuo que cria coisas boas 
para a sociedade e os servidores públicos têm que entender como foi esta 
Assembleia que construiu esses mecanismos de proteção do dinheiro deles. 
Concedo um aparte ao deputado Jorge Everton.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jorge Everton – Meu 
amigo, Deputado Flamarion, quem perde é o parlamento com a sua saída. 
A qualidade de Vossa Excelência como parlamentar é impressionante. 
Conheci o Flamarion governador quando cheguei aqui para o concurso 
público, como o homem que teve a coragem de fazer o concurso público 
para efetivar e de forma verdadeira institucionalizar o estado. E foi assim 
que isso foi feito e, sei que você pagou um preço muito alto por isso. É 
muito mais fácil enganar as pessoas e falar outra coisa do que encarar a 
verdade de um estado que precisa de desenvolvimento e de estabilidade, 
mas você teve coragem. E, quando você assumiu aqui no parlamento eu 
não lhe conhecia como Parlamentar e tive a oportunidade de participar de 
comissões, como a do sistema prisional que participamos juntos, e, mesmo 
você estando ao lado do governo, sendo base do governo, você teve o bom 
senso, teve a hombridade e a coragem de nos acompanhar nesse processo, 
porque o governo passa e o povo fica. Nós não podemos ser um parlamento 
voltado apenas para interesse político nós temos que nos preocupar com o 
futuro do nosso estado e eu vi dentro do teu olho essa preocupação. Então, 
como teu colega, você sabe do meu carinho especial por você. Digo que 
hoje o parlamento perde, perde um grande parlamentar e, acima de tudo, 
um homem de visão. Mas, não têm com lhe tirar da história deste estado, 
a história vai lhe reconhecer para o resto da vida, e tenha a certeza de 
que meus netos vão saber do homem de coragem que você foi em fazer o 
concurso público e dar para vários jovens a oportunidade de vencer na vida 
sem apadrinhamento e sem indicação política. Meu muito obrigado e que 
Deus ilumine sua caminhada.
 O Senhor Deputado Flamarion Portela continua – Meu 
querido Deputado Jorge Everton, obrigado pelas suas palavras, pelo 
seu carinho e pelo seu respeito. Peço à taquigrafia que incorpore os 
pronunciamentos do Deputado Soldado Sampaio e do Jorge Everton 
ao meu pronunciamento. E para finalizar, Deputado Chico Mozart, 
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providências”.
 Mensagem Governamental nº 002, de 17/01/18, comunicando 
veto total ao Projeto de Lei nº 119/17, que “autoriza o Poder Executivo 
a conceder a isenção de ICMS para aquisição de arma de fogo, colete 
balístico e equipamento balístico veicular por policial militar, bombeiro 
militar, policial civil, agente penitenciário e guarda civil municipal, e dá 
outras providências”.
 Mensagem Governamental nº 03, de 17/01/18, comunicando 
veto total ao Projeto de Lei nº 126/17, que “dispõe sobre o cadastro estadual 
de pedófilos no estado de Roraima e dá outras providências”.
 Mensagem Governamental nº 004, de 17/01/18, encaminhando 
para apreciação o Projeto de Lei nº 001/18, que “cria e normativa o Fundo 
Estadual dos Direitos dos Idosos de Roraima – FEDDIR, e dá outras 
providências”.
 Mensagem Governamental nº 05, de 22/01/18, comunicando 
veto parcial ao Projeto de Lei nº 173/17, que “dispõe sobre o Plano de 
Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores da Agência de Defesa 
Agropecuária do Estado de Roraima – ADERR, e dá outras providências”.
 Mensagem Governamental nº 06, de 22/01/18, comunicando 
veto parcial ao Projeto de Lei nº 170/17, que “institui o pagamento de 
incentivo ao desempenho e produtividade em vigilância e fiscalização 
sanitária e dá outras providências”.
 Mensagem Governamental nº 07, de 22/01/18, comunicando 
veto parcial ao Projeto de Lei nº 121/17, que “estima a Receita e fixa a 
Despesa do Estado para o exercício financeiro de 2018”.
 Mensagem Governamental nº 008, de 22/01/18, comunicando 
veto total ao Projeto de Lei nº 064/17, que “altera a Lei nº 1027, de 15/01/16, 
que dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2016-2019”.
 Mensagem Governamental nº 09, de 23/01/18, comunicando 
veto parcial ao Projeto de Lei nº 156/17, que “autoriza a criação do 
Programa Estadual de Saúde Vocal e Auditiva aos professores e integrantes 
do quadro do magistério e do quadro de apoio da rede estadual de ensino do 
estado de Roraima e dá outras providências”.
 Mensagem Governamental nº 010, de 23/01/18, submetendo à 
apreciação e à arguição desta Augusta Casa o nome do Senhor Ronaldo 
Marcílio Santos, indicado para exercer o cargo de Presidente do Instituto de 
Previdência do Estado de Roraima – IPER.
 Mensagem Governamental nº 011, de 31/01/18, submetendo 
à apreciação e à arguição desta Augusta Casa o nome da Senhora Luíza 
Maura de Faria Oliveira, indicada para exercer o cargo de Presidente da 
Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima – 
FEMARH.
 Mensagem Governamental nº 012, de 02/02/18, comunicando 
veto parcial ao Projeto de Lei nº 081/17, que “dispõe sobre a denominação 
do Dia da Marcha para JESUS no âmbito do estado de Roraima”.
 Mensagem Governamental nº 013, de 02/02/18, comunicando 
veto total ao Projeto de Lei nº 031/17, que “dispõe sobre a inserção de tipo 
de deficiência na Cédula de Identidade expedida no âmbito do estado de 
Roraima e dá outras providências”.
 Mensagem Governamental nº 014, de 02/02/18, encaminhando 
para apreciação o Projeto de Lei nº 002/18, que “dispõe sobre a doação de 
imóvel de propriedade do Estado de Roraima utilizado pelo Instituto de 
Pesos e Medidas do Estado de Roraima ao Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia – INMETRO”.
 Mensagem Governamental nº 015, de 07/02/18, comunicando 
veto parcial ao Projeto de Lei nº 093/17, que “dispõe sobre a lei de incentivo 
à formação política e participação da juventude roraimense no processo 
legislativo estadual e nas políticas públicas estaduais, conforme assevera o 
artigo 14 da Magna Carta Brasileira vigente”.
 Mensagem Governamental nº 016, de 19/02/18, comunicando 
veto parcial ao Projeto de Lei nº 158/17, que “autoriza o Poder Executivo a 
criar o Programa Bolsa Atleta para jovens atletas no estado de Roraima”.
 Mensagem Governamental nº 017, de 19/02/18, comunicando 
veto parcial ao Projeto de Lei nº 175/17, que “altera e acresce dispositivos 
normativos à Lei nº 072, de 30/06/94, que ‘dispõe sobre a organização, 
estrutura e competência do Contencioso Administrativo Fiscal, sobre os 
respectivos processos’, e dá outras providências”.
 Mensagem Governamental nº 018, de 19/02/18, comunicando 
veto parcial ao Projeto de Lei nº 049/16, que “dispõe sobre a regulamentação 
no âmbito estadual da profissão de Bombeiro Civil e dá outras providências”.
 Ofício nº 23, de 12/01/18, do Secretário-Chefe da Casa Civil, 
encaminhando cópia do Ofício nº 24/18/GAB/SESAU em resposta 
à Indicação Parlamentar nº 416/17, de autoria da Deputada Aurelina 
Medeiros, Cópia do Ofício nº 43/018/GAB/SESAU em resposta à Indicação 
Parlamentar nº 337/17, de autoria do Deputado Masamy Eda e cópia do 
Ofício nº 018/2018/DG/GAB/PCR em resposta à Indicação Parlamentar nº 

do Requerimento nº 118/17 e do parecer da Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – (Lido o 
Requerimento nº 118/17).
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Em discussão o 
Requerimento nº 118/17. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. 
A votação será simbólica: os deputados que concordam com a matéria 
permaneçam como estão.
 Dou por aprovado o Requerimento nº 118/17, por 
unanimidade dos deputados presentes.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Requerimento nº 120/17 e do parecer da Comissão.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – (Lido o 
Requerimento nº 120/17).
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Em discussão o 
Requerimento nº 120/17. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. 
A votação será simbólica: os deputados que concordam com a matéria 
permaneçam como estão.
 Dou por aprovado o Requerimento nº 120/17, por 
unanimidade dos deputados presentes.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
verificação de quórum para darmos continuidade à votação das matérias 
constantes na Ordem do Dia.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Senhor 
Presidente, não há quórum para deliberação das matérias constantes na 
Ordem do Dia.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Não havendo quórum 
para deliberar as demais matérias, transfiro o restante da pauta da Ordem do 
Dia para a próxima sessão.
 Passaremos, agora, para o Expediente de Explicações 
Pessoais.
 O Senhor Deputado Valdenir Ferreira – Senhor Presidente, 
gostaria de convidar os membros da Comissão de Defesa das Pessoas 
com Deficiências e Cuidados com os Idosos, para uma reunião, logo após 
a Sessão Plenária, para deliberarmos sobre matérias que se encontram na 
comissão.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Não havendo mais 
quem queira utilizar o expediente de Explicações Pessoais e não havendo 
mais nada a tratar, às onze horas e quatorze minutos, dou por encerrada a 
Sessão, convocando outra para o dia 14, 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, 
Masamy Eda, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, 
Soldado Sampaio e Valdenir Ferreira.

ATA DA 2664ª SESSÃO, EM 21 DE FEVEREIRO DE 2018.
55º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=     ORDINÁRIA     =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS.

(Em exercício)
 Às nove horas do dia vinte e um de fevereiro de dois mil e 
dezoito, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
sexcentésima sexagésima quarta Sessão Ordinária do quinquagésimo 
quinto período Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado de Roraima.
 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 proceder 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 que proceda à leitura do 
Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria - O Expediente 
consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO: 
 Mensagem Governamental nº 001, de 17/01/18, comunicando 
veto total ao Projeto de Lei nº 116/17, que “dispõe sobre o uso de 
bloqueadores de sinal de telefonia nos locais de aplicação de provas 
dos concursos públicos realizados no Estado de Roraima e dá outras 
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do Deputado Jalser Renier – Presidente desta Casa Legislativa, pelo 
falecimento do Senhor Essen Pinheiro Filho, Conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado de Roraima, ocorrido no dia 18 de janeiro do corrente 
ano, nesta Capital.
 Memorando nº 14, de 26/01/18, da Deputada Lenir Rodrigues, 
comunicando sua ausência na Sessão Extraordinária do dia 26 de janeiro do 
corrente ano.
 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 Deputado Naldo da Loteria procede à chamada. 
 O Senhor Deputado George Melo - Bom dia Senhor Presidente, 
bom dia Senhores Deputados, senhoras e senhores, imprensa, servidores 
desta Casa. Nesta manhã de hoje, eu quero aqui, também, dar os meus 
cumprimentos aos nossos telespectadores da nossa TV Assembleia, às redes 
sociais, que estão nos acompanhando. Eu não poderia deixar de relatar o 
acontecido ontem, dia 20 de fevereiro de dois mil e dezoito, terça-feira, 
na abertura dos trabalhos desta Casa, a Governadora Suely esteve nesta 
Casa lançando a sua candidatura com todo o seu eleitorado. E, pasmem os 
senhores, a Governadora Suely disse que justifica a sua candidatura porque 
é a Suely da saúde. Ora, senhores e senhoras, a Suely da Saúde foi a pior 
Governadora que este estado já teve, onde não tem remédio e onde não tem 
material cirúrgico. E agora, até o pagamento dos médicos, dos servidores e 
dos terceirizados já está há quatro meses sem pagar. A Suely da Educação 
e Cultura é a pior governadora que este estado já teve, pois hoje as escolas 
estão sem condições de funcionamento, poucas na cidade e quase todas 
do interior. A cultura é feita para “inglês ver”, porque sabemos que apesar 
de serem os funcionários da cultura que fazem o trabalho dos eventos, 
aparecem firmas para receber faturas com endereço ao lado da casa da mãe 
dela. Então, também, é a pior Suely Governadora que este estado já teve. 
Suely das obras, as pessoas que moram no interior do estado e que querem 
escoar a sua produção, Deputado Jorge Everton, tem que fazer parcerias 
com as prefeituras, dar o óleo pedir ajuda para que eles façam as vicinais. 
Também, a pior Governadora que este estado já teve. 
 Ontem, nós ficamos olhando a empáfia e a arrogância de uma 
senhora que não sabe o que é gestão, porque o ex-governador Anchieta 
deixou o dinheiro em caixa para fazer aquele anexo do Hospital HGR, e 
até hoje não tiveram competência para terminar a obra. Até hoje, senhoras 
e senhores, mesmo as obras com dinheiro em caixa, não terminam. Esse é 
o espelho real que eu estou mostrando, hoje. A Governadora é gestora da 
pior qualidade, pois quando assumiu o governo ela sabia dos desafios que 
iria enfrentar nos próximos quatro anos. Deputado Zé Galeto, agora em 
fevereiro, Deputado Valdenir, você sabe o que ela fez? Baixou um decreto 
proibindo qualquer tipo de gasto, anteontem, aliás, na sexta-feira, foi lá 
na PM dizer que vai promover os PMs. Quer dizer, ela não sabe o que 
é gestão, o que é controle. Eu não pude dar essa resposta à Governadora 
Suely ontem, pois ela acha que a população de Roraima é composta por 
idiotas, que seus representantes são idiotas. Não podemos aceitar esse tipo 
de brincadeira com o povo de Roraima. Eu não posso aceitar essa falta de 
respeito com o povo de Roraima. Povo esse que sabe que o seu filho, daqui 
a 15 anos, vai precisar disputar um concurso e ele está fora do mercado. 
Que pai de família vai estar feliz com uma realidade dessas? Eu tenho 
certeza que as pessoas que ela trouxe ontem para estar nesta Casa, nenhum 
tem seu filho numa escola púbica. É por isso que eles bateram palmas para a 
Governadora. Tenho certeza de que eles não levam seus familiares ao HGR 
para estar apoiando a Senhora Governadora. Governadora, faça um exame 
de consciência, renuncie, antes que seja tarde. A Senhora está acabando 
com o estado de Roraima. Eu não poderia deixar de lhe dizer isso hoje, eu 
lhe respeito como mãe, mas a senhora tem que entender que o estado de 
Roraima não é só a sua família, não são as pessoas que lhe cercam, esposo, 
genros, amigos dos genros, agregados. Não! Isso está levando este estado 
a pior crise histórica já existente. O próximo governador provavelmente 
vai ter que pagar o IPER dos servidores que até hoje não foram pagos. 
Esses servidores estão recebendo puro e simplesmente seus salários, 
mas o que é recolhido para o IPER não está sendo repassado. Eu estou 
afirmando, neste plenário, que os órgãos de controle têm a obrigação sim de 
investigar, por quê? Porque quem trabalha no Ministério Público Estadual 
é funcionário do estado. Quem trabalha o Tribunal de Contas é funcionário 
do estado também. E quando você for contar o tempo de serviço para sua 
aposentadoria, certamente, o seu dinheiro não vai estar lá, porque este 
governo não tem respeito com a população e ainda tem a pachorra de vir 
aqui, neste plenário, dizer que é a “Suely da Educação, da Obra, da Saúde”. 
Que Suely de quê? O povo tem a pior Suely que o estado já teve, porque 
nenhuma Suely fez tanta perversidade para este povo.
  Aparte concedido ao Senhor Deputado Jorge Everton 

416/17, de autoria do Deputado Brito Bezerra.
 Ofício nº 77, de 25/01/18, do Secretário-Chefe da Casa Civil, 
encaminhando cópia do Ofício nº 022/18/GAB/SEAPA em resposta à 
Indicação Parlamentar nº 527/17, de autoria do Deputado Zé Galeto.
 Ofício nº 78, de 26/01/18, do Secretário-Chefe da Casa Civil, 
encaminhando cópia do Ofício nº 0059/18/DPSE/GAB/SETRABES 
em resposta à Indicação Parlamentar nº 510/17, de autoria do Deputado 
Masamy Eda; 
 Ofício nº 101, de 30/01/18, do Secretário-Chefe da Casa 
Civil, solicitando cópia do Processo Legislativo referente à Emenda 
Constitucional nº 048/16. 
 RECEBIDO DO TRIBUNAL DE CONTAS:
 Ofício nº 025, de 31/01/18, do Conselheiro Presidente do TCE/
RR, encaminhando Prestação de Contas do Governo do Estado de Roraima 
– Exercício 2005 – para julgamento.
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: 
 Projeto de Lei nº 003, de 07/02/18, de autoria do Deputado 
Evangelista Siqueira, que “institui a inclusão do Arraial dos Maranhenses 
no Calendário Oficial de eventos culturais do estado de Roraima”.
 Projeto de Decreto Legislativo nº 001, de 06/02/18, de autoria do 
Deputado Mecias de Jesus, que “concede a Comenda Orgulho de Roraima 
ao Senhor Alcides da Conceição Lima Filho e dá outras providências”.
 Indicação nº 001, de 03/01/18, de autoria do Deputado 
Evangelista Siqueira, encaminhando ao Governo do Estado solicitação 
para troca do transformador, ajuste e adequação da rede elétrica na Escola 
Estadual Maria Mariselma de Oliveira Cruz, localizada no Município de 
Mucajaí-RR.
 Indicação nº 002, de 03/01/18, de autoria do Deputado 
Evangelista Siqueira, encaminhando ao Governo do Estado solicitação para 
reforma completa e pintura predial, revisão e adequação da rede elétrica da 
Escola Estadual Prof. Geraldo da Silva Pinto, localizada no Município de 
Alto Alegre-RR.
 Indicação nº 003, de 03/01/18, de autoria do Deputado 
Evangelista Siqueira, encaminhando ao Governo do Estado solicitação para 
reforma e substituição da viga metálica na quadra de esportes da Escola 
Estadual Professor Geraldo da Silva Pinto, localizada no Município de Alto 
Alegre-RR.
 Indicação nº 004, de 07/01/18, de autoria do Deputado 
Evangelista Siqueira, encaminhando ao Governo do Estado solicitação para 
recuperação das pontes e da estrada Vicinal 14, no Paredão, Município de 
Alto Alegre-RR.
 Indicação nº 005, de 07/01/18, de autoria do Deputado 
Evangelista Siqueira, encaminhando ao Governo do Estado solicitação para 
recuperação das pontes e da estrada Vicinal 15, no Paredão, Município de 
Alto Alegre-RR.
 Indicação nº 006, de 07/01/18, de autoria do Deputado 
Evangelista Siqueira, encaminhando ao Governo do Estado solicitação para 
recuperação das pontes e da estrada Vicinal 16, no Paredão, Município de 
Alto Alegre-RR.
 Indicação nº 007, de 07/01/18, de autoria do Deputado 
Evangelista Siqueira, encaminhando ao Governo do Estado solicitação para 
recuperação das pontes de madeira na Vicinal 10, Vila Aguiar, Município de 
Cantá-RR.
 Indicação nº 008, de 07/02/18, de autoria do Deputado 
Evangelista Siqueira, encaminhando ao Governo do Estado solicitação para 
reparo no telhado da Escola Estadual Professora Genira Brito Rodrigues, 
localizada na Vila Félix Pinto, Município de Cantá-RR.
 Indicação nº 009, de 09/02/18, do Deputado Oleno Matos, 
encaminhando ao Governo do Estado solicitação para pagamento por 
meio de cartão de crédito, sem restrição de bandeiras, à vista ou a prazo, 
de multas de trânsito e demais débitos relativos aos veículos cadastrados 
no Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, com o escopo de 
disponibilizar aos proprietários de veículos alternativas para quitar seus 
débitos, à vista ou em parcelas mensais, com a imediata regularização do 
veículo.
 Requerimento nº 001, de 24/01/18, de autoria dos Deputados 
Oleno Matos, Brito Bezerra, Evangelista Siqueira, Lenir Rodrigues e 
Odilon Filho ao Presidente desta Casa Legislativa, requerendo a criação 
de Comissão Especial Externa para análise da crise migratória de cidadãos 
venezuelanos.
 Requerimento nº 003, de 08/02/18, de autoria da Deputada Lenir 
Rodrigues, requerendo a transformação da Sessão Plenária do dia 22 de 
fevereiro, do corrente ano, em Comissão Geral, para entrega da Comenda 
“Orgulho de Roraima” ao Sr. Daisaku Ikeda pelas ações relevantes em prol 
da Paz, Cultura e Educação, que são desenvolvidas no estado de Roraima.
 Proposta de Moção de Pesar nº 001, de 18/01/18, de autoria 
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Everton, que começou numa velocidade grande para investigar e depois 
tudo ficou na tranquilidade. Aí nós mesmos nesta Casa falamos que isso 
ou aquilo estava errado e temos que investigar, e pergunto, então, por que 
não se investiga, por que não levam até o fim as decisões da investigação? 
O que está acontecendo? Por que pega fogo e logo depois joga-se uma 
água fria e para no meio do caminho? Nós aqui, os 24 Deputados, essas 
pessoas de bem, temos a obrigação, tanto a situação quanto a oposição, 
de fiscalizarmos o Executivo para esclarecer tudo o que está acontecendo. 
Esse negócio de dizer que o “cabra” é ladrão e que está roubando, tirando, e 
ninguém fazer nada, inclusive, para nós, os Deputados, fica difícil. Por que 
uma coisa é você chegar e dizer que o Governo do Estado está desviando 
na Saúde, na Segurança e isso e aquilo. Está! Têm provas? Se tiver mete 
na cadeia, na penitenciária, no Ministério Público, quem dever alguma 
coisa, porque quem rouba o estado tem que ir para a cadeia. O Brasil está 
sendo passado a limpo e tem meio mundo de vagabundo engravatado na 
cadeia, gente que nunca imaginou que iria preso e foi. Então, é só para 
chamar a atenção de nós mesmos parlamentares. Se temos prova, se temos 
documentos... O Deputado George Melo dá cada informação aqui que é 
brincadeira, diz, afirma e denuncia e no final de tudo todo mundo se cala, 
aí fica difícil você saber o que vai acontecer. Já estamos caminhando para 
o final de 4 anos de mandato do atual governo e digo que responsabilidade 
não só o governo tem que ter, como também todos os parlamentares e dou 
exemplo aqui: o Governo do Estado sendo investigado e estavam vendo 
como faria aqui na Assembleia para fazer um empréstimo de cento e poucos 
milhões de reais, mas como você vai dar dinheiro para alguém se a pessoa 
está sendo investigada? Primeiro investiga, depois que receber o alvará de 
limpeza e seriedade é que você libera até cento e pouco trilhões. Então, 
tem umas coisas que não dá para entender, que começam e, no meio do 
caminho, param.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado George Melo – Deputado 
Izaías, quero lhe parabenizar, porque muitas vezes esse sentimento de 
impotência toma conta da gente. Na democracia, o Executivo tem a função 
de executar, e o Legislativo de fiscalizar. Você fiscaliza, mas não tem o poder 
de polícia, tem o judiciário para isso. Às vezes, você denuncia, denuncia, 
e não vê as coisas acontecerem. Agora, a gente sabe também que muitas 
vezes quando acaba o governo é que os processos andam. Por exemplo: 
o Governador do Amazonas foi denunciado, denunciado, e disseram que 
não ia acontecer nada, mas no dia que ele saiu do mandato, foi para cadeia. 
Então, baseado nessa experiência, acho que quando esse Governo acabar, 
vai faltar cela para colocar gente na cadeia.
 O Senhor Deputado Izaías Maia continua – Obrigado, 
Deputado George Melo. Muitas vezes falam assim: estavam comentando 
sobre o “cento e pouco milhões para o Governo” e disseram: não, o 
Deputado Izaías não concorda. Eu não concordo mesmo, não! Concordo 
em liberar cento e dez trilhões para o governo depois que tudo for apurado, 
e o Governo não dever coisa nenhuma. Aí estão liberados para fazer o que 
quiserem com o dinheiro. Agora, você entregar vários milhões de reais na 
situação em que estão as autoridades - Polícia Federal e Ministério Público, 
não dá. Então, temos primeiro que ver se está tudo certinho para liberar 
recursos, porque as denúncias têm que ser apuradas não só pela oposição, 
pois a Governadora diz que a culpa deste governo estar com problemas é 
da oposição. Eu não entendo realmente o que pode acontecer. Acho que 
quem deve, quem enganou, quem desviou, roubou, fez falcatruas, quem 
fez esquema ou está fazendo esquema, o caminho no futuro é o Ministério 
Público, penitenciária ou cadeia pública. 
 Só para lembrar que o Governo Temer tem 97% (noventa e sete 
por cento) de rejeição, pois só fez promessas para as autoridades do estado 
de Roraima e nunca cumpriu nada. Na energia nacional de Tucuruí, não 
mexeram uma palha e está tudo do mesmo jeito, assim como a corrente no 
Jundiá, era só aluguel, está tudo do mesmo jeito. Há seis meses que faço o 
alerta dos venezuelanos, pois estão chegando bandidos, criminosos, ladrões, 
juntamente com quem é necessitado, e ninguém deu importância. Tem 40 
mil venezuelanos que passaram pela barreira e 200 mil que passaram pela 
estrada do boi. A estrada do boi é a que passa por trás da federal, onde até a 
semana passada não tinha gente suficiente para fiscalizar. Dizer que só tem 
20, 50 mil, é mentira. É só observar o comércio cheio de venezuelanos, postos 
e hospitais tomados pelos venezuelanos e faltando tudo. Vieram complicar 
mais a situação do nosso povo em relação ao desemprego. Se visitarmos 
lojas, lanchonetes veremos que a mão de obra não é mais nossa. Temos que 
ajudar os venezuelanos com toda certeza, mas depois que organizarmos o 
estado de Roraima que não tem energia, não tem recursos, e que não tem 
coisa nenhuma. Como você ajuda um vizinho se sua casa está totalmente 
desarrumada? E vou dizer mais uma vez, com todo respeito, o Presidente da 
República daqui a nove meses, só se Deus ajudar, ele continua, ele está fora. 
Vocês acham que o que esses governos não fizeram em quatro anos, vão 
fazer em oito meses o que estão prometendo? Não vão. É tapar o sol com 

– Fico muito feliz em ouvir o seu pronunciamento. Eu já estava até 
complementando o seu raciocínio. Vamos complementar o raciocínio? É 
“a Suely do País das Maravilhas”, na cabeça dela, no mundo dela, esse 
mundo que só é bom para quem é ligado a ela, porque os parentes estão 
nos cargos comissionados. Deputado George Melo, veja só que absurdo! 
Ela disse que é a “Suely da Educação”. Eu recebi uma ligação, hoje pela 
manhã, de um pai que mora no interior do estado dizendo que os filhos 
ainda não começaram a estudar porque ela ainda não pagou o transporte 
escolar, e que os seus filhos não têm como ir para escola. Essa é a “Suely 
da Educação”? Eu visitei, domingo, uma escola na Vila do Equador, em 
Rorainópolis, onde começaram a obra do muro e já está caindo, porque 
nunca terminaram de fazer. É a Suely da Educação, da Saúde, onde têm 
pacientes sem medicamentos e sem cirurgia. É a Suely do Sistema Prisional, 
recordista em fugas e mortes no estado, sem falar do desvio de mais de 20 
milhões que nós apuramos aqui na CPI do Sistema Prisional. Por que eu fiz 
essa comparação? Porque andando pela vicinais, a gente vê o sofrimento 
do colono que não consegue escoar a sua produção, que trabalha todos 
os dias e não tem o apoio do governo, mas ela diz que a obrigação é das 
prefeituras. É, pode até ser, mas é a primeira vez que o Governo do Estado 
deixa desassistido o produtor. Então, fazendo analogia à Alice no País das 
Maravilhas, a verdade, Deputado George, é que a Governadora Suely não 
sabe onde quer chegar, portanto, qualquer caminho serve. E o caminho que 
nós estamos trabalhando e traçando para este estado, é o pior possível. Fico 
feliz em saber que não é só eu que estou enxergando o que aconteceu nos 
últimos três anos, porque entramos no último ano, ano de eleição onde, 
claramente, ela já começou a fazer política. Ela quer colocar na cabeça 
das pessoas, que ela fez o melhor governo. Ela fez para a família, para os 
parentes e para os agregados. Obrigado pelo aparte e que tenhamos um bom 
ano legislativo e que no início de outubro possamos ter a certeza de que o 
povo enxergou tudo que aconteceu nesses últimos três anos. Obrigado pelo 
aparte.
 O Senhor Deputado George Melo continua - Deputado Jorge 
Everton, eu quero que a sua fala seja incorporada ao meu pronunciamento 
pelo setor de taquigrafia. O seu discurso é bem balizado, porque ontem, 
quando a Governadora Suely anunciou que era candidata ao governo, ouvi 
os aplausos esfuziantes das pessoas e, quando eu olhei para as pessoas, 
vi que, a grande maioria, eram pessoas dela. Ela tem uma grande família 
em Roraima. Ela conseguiu lotar com todos os parentes dela, acordaram 
cedo para vir para cá. Mas eu quero deixar registrado que a população de 
Roraima sabe quem é este Governo. A população de Roraima acordou para 
este Governo e nós sabemos que a população de Roraima tinha aquele 
sentimento de entregar o governo para o Neudo, para ele fazer um grande 
governo. Mas, o que aconteceu? A população acordou. O que o Neudo 
queria era se apropriar por mais 08 anos deste estado e enricar mais e mais 
ainda. Esse foi o grande objetivo deles, porque até hoje este governo não 
tem uma obra para que digam assim: Nós fizemos essa obra para deixar 
como marca do nosso Governo neste estado. Nenhuma. A marca que eles 
têm é ter a cara de pau de dizer que morreu em seis meses no HGR 600 
pessoas, quando a gente sabe que morreu quase mil. A cara de pau de dizer 
que a Educação vai muito bem, e a gente saber que o transporte escolar 
não recebe e só vai receber quando entrar a firma que ela quer colocar. Que 
vai trabalhar não com 56 milhões, mas com 140, 150 milhões. Essa é a 
verdadeira Governadora Suely. Que não está preocupada com a população 
deste estado, ela está preocupada, pura e simplesmente, com a sua família e 
agregados. Estes estão muito ricos e tem toda razão para estarem aqui neste 
plenário e aplaudi-la do começo ao fim. Se eu não olhasse, e não conhecesse, 
eu poderia até Deputado Jorge Everton, sair com outra impressão. Eu 
poderia até sair, mas, quando vi só a família e os agregados, percebi o 
esforço tão grande que eles fizeram em acordar cedo e vir para cá. Ouvimos 
um discurso que não foi feito para o povo de Roraima, mas para as pessoas 
que estavam ontem neste plenário. Esse discurso da Governadora foi feito 
para as pessoas que estavam neste plenário. Não poderia deixar de registrar 
essa manobra sorrateira e, diga-se de passagem, extremamente ruim para 
o estado de Roraima, porque entendemos que a Governadora Suely tinha 
que ter feito ontem um belo discurso, falando do que deveria ter sido feito 
no seu governo e ela não teve coragem de fazer. Isso sim, era para ela ter 
feito ontem, ter tido a coragem de pedir desculpas à população de Roraima, 
porque nunca se viu um Governo tão despreparado e tão irresponsável 
como este. Obrigado.
  O Senhor Deputado Izaías Maia – Bom dia, Senhor Presidente, 
bom dia demais parlamentares, povo aqui presente. Aproveitando as 
palavras do Deputado George Melo, quero dizer que foram feitas várias 
denúncias nesta Casa contra o Governo do Estado, sobre Segurança, Saúde 
e não sei mais o quê. E esta Casa, tanto a situação quanto a oposição, tem a 
obrigação de fiscalizar os atos do Governo. Têm muitas investigações aqui, 
de Saúde e do Sistema Prisional, como a CPI do meu querido Deputado Jorge 



13BOA VISTA , 14 DE MARÇO DE 2018 DIÁRIO DA ALE/RR ED. Nº 2716

nenhum orador inscrito para o Grande Expediente, passaremos para 
a Ordem do Dia com a discussão e votação, em turno único, do 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; do Projeto de Lei nº 
088/17, que “institui no Calendário Oficial do Estado, a ‘Virada Feminina’”, 
de autoria da Deputada Aurelina Medeiros; e do Requerimento nº 03/18, 
que “requer a transformação da Sessão Plenária em Comissão Geral, no dia 
22 de fevereiro de 2018, para homenagear Dr. Daisaku Ikeda”, conforme 
Decreto Legislativo nº 055/17, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Requerimento nº 03/18.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – (Lido o 
Requerimento nº 03/18).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em discussão o 
Requerimento nº 03/18. Não havendo nenhum Deputado que deseje discutir 
a matéria, coloco-a em votação. A votação será simbólica. Os Deputados 
que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à verificação 
de quórum regimental para a deliberação das demais matérias.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, não há quórum regimental para deliberar as matérias.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo quórum 
regimental para deliberação das demais matérias constantes na pauta da 
Ordem do Dia, as transfiro para a pauta da próxima Sessão. Passaremos, 
agora, para o Expediente de Explicações Pessoais.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Quero convidar os 
nobres Pares para se fazerem presentes aqui amanhã, na Comissão Geral, 
pois vamos ter uma cerimônia para homenagear o Doutor Ikeda. Virão 
pessoas do Japão e de São Paulo, pois a associação dele é internacional 
e, também, tem sede aqui em Roraima. Ele fez um trabalho fantástico de 
Educação e  é considerado um dos pacifistas mundiais. Por isso, quero 
convocar o Deputado Masamy Eda, que é o nosso Japonês, para estar aqui. 
Então, essa será uma oportunidade para estarmos conhecendo a direção 
internacional e nós estamos convidando para que os Deputados possam 
participar na Mesa principal dessa solenidade. Será uma solenidade rápida, 
mas será muito bonita.
 Então, quero convidar o Senhor Presidente, Deputado Coronel 
Chagas, para estar aqui conosco amanhã nessa solenidade.
 O Senhor Deputado Masamy Eda – Quero, primeiramente, 
agradecer a todos os colegas desta Casa, ao Presidente pela sensatez em 
atender todos os pedidos, e, principalmente, o pedido da Deputada Lenir, 
sobre a colônia japonesa, onde a associação, é hoje, aqui no estado de 
Roraima. Fico muito grato pelo seu apoio. Pode ter a certeza que, amanhã, 
tantos os colegas desta Casa como a própria entidade, e os demais, estarão 
aqui prestigiando nosso evento.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo mais 
nenhum Deputado que deseje fazer uso no Expediente Explicações Pessoais 
e não havendo mais nada a tratar, às onze horas e trinta e nove minutos, dou 
por encerrada a Sessão e convoco outra para o dia 22 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, Izaías Maia, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, 
Marcelo Cabral, Masamy Eda, Naldo da Loteria, Odilon Filho, 
Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

RESOLUÇÕES

ERRATA DA RESOLUÇÃO Nº 054/2018
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
Retificar a Resolução nº 054/2018 publicada no diário da 

Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, edição nº 2715 no dia 13 de março de 2018. 
Onde lê-se: Autorizar afastamento do Alcidino Vieira Junior, para viajar 
ao município de Bonfim-RR, nos dias 12 e 13.03.2018, para viajar com 
destino a Brasília-DF, saindo no dia 09.03.2018 e retornando no dia 
12.03.2018,
Leia-se: Autorizar afastamento do servidor Alcidino Vieira Junior, para viajar com destino a 
Brasília-DF, saindo no dia 09.03.2018 e retornando no dia 12.03.2018,

Palácio Antônio Martins, 13 de março de 2018.
ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO

Superintendente Geral          

a peneira e enganar o povo. Tudo o que foi prometido pelo Temer, quando 
ele era Vice-Presidente, aos Deputados, à Governadora, de que resolveria, 
que desengavetaria os problemas da energia, Linhão Nacional de Tucuruí... 
Mentira! São as Ong’s que mandam, o Porfílio que mandava. O Porfílio 
estava atrapalhando muito, Deus o levou. Aí ficaram aí as Ong’s e quando 
elas estiverem mandando, não ser resolverá nada. Resumindo, energia, não 
mudou nada. Essa corrente do jundiá, muito menos, essa que foi colocada 
pelas Ong’s. O Problema desses venezuelanos, aí, só é conversa fiada, é o 
povo daqui que está ajudando. Não chegou aqui uma moeda mandada pelo 
Governo Federal. Vocês acreditam que em oito meses o Governo Federal 
vai resolver todos os problemas de Roraima? Só quem acredita nisso é 
quem acredita na história da Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mal, que 
comeu a vovó. Então, é muita mentira, muita conversa, muita promessa. 
O Senhor não falou, Deputado Gabriel, várias vezes, que enquanto essas 
Ong’s estivessem mandando aí, nada sairia do papel? Então, essa é a 
situação do estado de Roraima. Não se iludam que em oito meses não vão 
resolver alguma coisa, e mesmo se mexerem alguma coisa com relação 
à passagem de energia, ainda vai passar cinco, seis meses, aí tudo para 
outra vez, porque o governo que entrar deve fazer tudo diferente. Esta é a 
realidade, é a história da vida real. A falta de energia continua acontecendo. 
Aí dizem, ah, o Izaías repete. Repito porque um estado sem energia não 
vale nada, é um estado fantasma, o cara passa e nem para a Venezuela o cara 
quer ir mais, passa por aqui, pela Venezuela e vai para os Estados Unidos. 
 Tem um vídeo, que eu coloquei no Barra Pesada ontem, onde o 
Maduro desce a ripa no Presidente Temer outra vez, o chamando de Filhote 
de Ditador, que não tem moral para governar. Ele mandou o povo dele se 
preparar, milícia, militares e o povo que está do lado dele para enfrentar 
um combate contra o Brasil e os Estados Unidos. Estão levando no banho-
maria, na brincadeira, mas quando a situação complicar, aí vai estar todo 
mundo desesperado sem ter para onde correr. Anotem: a escuridão está 
a caminho. Quando dois Presidentes brigam, quando dois Presidentes se 
ofendem, quem é que vai sair perdendo? Será o povo do estado de Roraima. 
E é hora, volto a dizer, de os três Senadores, os oitos Deputados Federais, 
o estado de Roraima todo, pedir, se ajoelhar, para que o Presidente Temer 
faça alguma coisa. Eu, particularmente, não acredito que em oito meses ele 
faça alguma coisa.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Gabriel Picanço – 
Obrigado, Deputado Izaías! Senhor Presidente, plateia aqui presente, 
imprensa, colaboradores da Casa, demais colegas, bom dia. Deputado, 
fazendo uma retrospectiva com referência à energia elétrica, é só voltarmos 
um pouco ao tempo. A OI trouxe um cabeamento de Internet da Venezuela 
até Manaus, passou por dentro da reserva indígena Waimiri/Atroari, e ela 
não passou pelo ar não. Por que ela pôde e a energia não pode? Alguma 
coisa está errada. Não pode haver esses dois pesos e duas medidas no 
mesmo problema, mesmo trecho de estrada. Isso é só para fazermos uma 
reflexão que quando temos algum empecilho de alguém, que não quer 
que passe a energia. Para mim, são as Ong’s que estão lá dentro, pois para 
passar lá dentro temos que pedir autorização deles, por isso acredito que 
há algo errado, pois se passou o cabeamento de Internet, fibra ótica, como 
que não passa de energia? Não tem muita diferença não. As empresas estão 
preparadas para proteger os cabos por onde forem passar. Vamos continuar 
pagando o pato, e vamos pagar caro, como Vossa Excelência está falando, 
que se tiver uma farpa muito grande entre as duas nações, a primeira coisa 
que vão fazer é cortar a energia e quem vai pagar somos nós que estamos 
aqui em Boa Vista e que escolhemos Roraima para viver. Obrigado.
 O Senhor Deputado Izaías Maia continua – A vingança do 
Maduro será contra o Brasil e quem vai pegar o primeiro tiro é o estado de 
Roraima, pois ele mandará cortar a energia. Quem tiver dúvidas, o tempo 
é o senhor da verdade, poderá aguardar. Pedi mais uma vez e espero que 
no dia da Audiência Pública os parlamentares e as autoridades estejam 
aqui para tentarmos ouvir as demais autoridades que possam vir aqui. Eu 
fiz um pedido para esta Casa de uma nova Audiência Pública baseada em 
tudo o que está acontecendo aqui. Pedi, no dia 26 de dezembro de 2017, 
e ficou marcada uma Audiência Pública para tratarmos da energia elétrica 
com a presença de todas as autoridades ligadas ao setor para o dia 07 de 
março de 2018. Espero que os parlamentares e que o povo esteja aqui 
presente para ouvir o que dizem as autoridades. A minha parte, como 
Deputado Estadual, estou fazendo na Tribuna, no rádio e na televisão. 
Agora, é uma área federal, senadores e deputados federais que têm que ir 
para cima do Governo Federal. Se continuar do jeito que está, a escuridão 
vai chegar e quem não está preocupado com este estado vai embora e, 
talvez, só voltará quando tiver energia novamente. Essa é a história da 
vida real que as autoridades não falam para o povo, mas que, eu, que sou 
Deputado Estadual e também apresentador de televisão, não vou esconder 
nada do povo. Obrigado.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo mais 
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 014/2018
PROCESSO Nº: 0440/2017 
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 024/2017.
OBJETO: Eventual Aquisição de Computadores, Ativos de Redes, 
Ferramentas e Materiais de Consumo.
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA
CNPJ: 34.808.220/0001-68
CONTRATADA: RIZOLMAR DE OLIVEIRA - EPP
CNPJ: 07.872.397/0001-50
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.0001.2011/33.90.30-101
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores.
DATA DA ASSINATURA: 06/03/2018
VIGÊNCIA: 31/12/2018
VALOR TOTAL: R$ 5.715,00 (Cinco mil setecentos e quinze reais).
PELA CONTRATANTE: ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS 
FILHO                                             
PELA CONTRATADA: INGRID MARINHO FREITAS

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 2123/2018-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº 389/2016-MD 
e suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar JUCILENE ARAUJO VIEIRA, 

matrícula 19437, CPF: 383.453.582-68, do Cargo Comissionado de 
Assessora Parlamentar Administrativo CAA-1, 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 8 de março 
de 2018.

Boa vista - RR, 13 de março de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E SERVIÇOS

EDITAIS E LICITAÇÕES

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E SERVIÇOS /ALE-RR
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 005/2018

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 0982 /2017
TIPO: Menor Preço
NATUREZA: Pregão Presencial (SRP) nº 005/2018
OBJETO: Eventual contratação de Veículos tipo ônibus.
A Assembleia Legislativa do Estado Roraima através da 
Superintendência de Compras e Serviços torna público aos 
interessados em participar do Pregão supracitado, que a Abertura do 
Certame Licitatório, dar-se-á:
DATA: Em 26 de março de 2018
HORA: 08h: 15min. 

LOCAL: Auditório da ESCOLEGIS (piso superior), localizada na Rua 
Agnelo Bitencourt, nº 242, Bairro: Centro, CEP. 69301-430, Boa Vista-RR.
Telefone nº: (95) 4009-4832 ou 98402-1918.
E-mail: scs.al.rr.leg@gmail.com
Site: www.scs.al.rr.leg.br
Obs.: O Edital e outras informações estão à disposição dos interessados 
em horário das 08h00min às 13h30min, na sala da Superintendência no 
endereço, telefone, e-mail ou Site acima citado.

Boa Vista-RR, 13 de março de 2018
Lincoln Johnson Batista de Mendonça
Superintendente de Compras e Serviços 

SCS/ALE-RR

RESOLUÇÃO Nº 058/2018 
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1° Autorizar afastamento do servidor Ronnie Brito 
Bezerra, para viajar com destino a Brasília-DF, saindo no dia 13.03.2018 e 
retornando no dia 16.03.2018, para participar de reuniões que ocorrerão no 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, sem ônus para esta 
Casa Legislativa.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 13 de março de 2018.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

 
RESOLUÇÃO Nº 059/2018 

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

RESOLVE
Art.1° Autorizar afastamento da servidora Hayza Kallen 

Pereira de Melo, para viajar ao município de Caracaraí-RR, nos dias 19, 20 
e 21.03.2018, com o objetivo de ministrar o curso “Lei Complementar nº 
053/2001”, sem ônus para esta Casa Legislativa.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 13 de março de 2018.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

 
RESOLUÇÃO Nº 060/2018 

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

RESOLVE
Art.1° Autorizar afastamento do servidor Ademir Barros Dias, 

para viajar ao município de Rorainópolis-RR, saindo no dia 15.03.2018 e 
retornando no dia 16.03.2018, com o objetivo de ministrar os cursos “A 
Arte de Falar em Público”, voltado para a comunidade, e a “A Arte de 
Comunicar os Projetos Sócioeducacionais”, voltado aos servidores da 
ALE/RR, a serviço desta Casa Legislativa.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 13 de março de 2018.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

          
RESOLUÇÃO Nº 061/2018

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

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

Senhor Deputado ANTONIO MECIAS PEREIRA DE JESUS, com 
destino a Brasília/DF, no período de 14 a 15.03.2018, que fez parte da 
Resolução n° 055/2018, publicada no Diário da Assembleia, Edição N° 
2715 de 13 de março do ano em curso.

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 13 de março de 2018.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 009/2017
PROCESSO Nº: 087/2016 
OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 
09/03/2019
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA
CNPJ: 34.808.220/0001-68
CONTRATADA: ANDRÉ VIEIRA SILVA – EPP 
CNPJ: 04.162.481/0001-92
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01001.010310012011/339039-101
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores
DATA DA ASSINATURA: 09/03/2018
VIGÊNCIA: 10/03/2018 à 09/03/2019
PELA CONTRATANTE: ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS 
FILHO
PELA CONTRATADA: ANDRÉ VIEIRA SILVA 


