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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 - PP; 
b) Deputado Dhiego Coelho - PSL; 
c) Deputado Brito Bezerra - PP; 
d) Deputada Lenir Rodrigues - PPS; e 
e) Deputado Marcelo Cabral - MDB. 

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 - MDB. 

Comissão de Defesa Social, Segurança Pública e 
Sistema Penitenciário:
a) Deputado Jorge Everton - MDB; 
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 - PSD; 
b) Deputado Valdenir Ferreira - PV; 
c) Deputado Dhiego Coelho - PSL; 
d) Deputado Chico Mozart - PRP; e 
e) Deputada Ângela Águida Portela - PP. 

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

Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, 
Tributação e Controle:
a) Deputado Coronel Chagas - PRTB; 
b) Deputado Marcelo Cabral - MDB; 
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 - MDB; 
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 - MDB; 
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 - MDB; 
b) Deputado Masamy Eda - PSD; 
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 - PSD. 

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 - MDB; 
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 - MDB; 
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 Masamy Eda - PSD; 
d) Deputada Angela Águida Portella - PP; e 
e) Deputado Naldo da Loteria – PSB 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
Final:
a) Deputado George Melo - PSDC; 
b) Deputado Jorge Everton - MDB; 
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

DECRETOS LEGISLATIVO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 058/17.

Declara de Unidade Pública a 
Associação Roraimense pela 
Diversidade Sexual de Roraima – 
Grupo DiveRRsidade, 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. 1° Fica declarada de Utilidade Pública, nos termos da 
Lei Estadual nº 050, de 12.11.93, e sua alteração, a ASSOCIAÇÃO 
RORAIMENSE PELA DIVERSIDADE SEXUAL DE RORAIMA 
– GRUPO DIVERRSIDADE, associação civil sem fins lucrativos 
de natureza não governamental, inscrita no CNPJ sobre o número 
06.247.816/0001-09, fundada em 27 de julho de 2003.

Parágrafo único. A entidade que se refere o caput deste artigo 
são assegurados os direitos e vantagens constantes da legislação vigente.

 Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio Antônio Martins, 27 de dezembro de 2017.
Deputado Estadual JALSER RENIER

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

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

2º Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

DECRETO LEGISLATIVO Nº 007/2018
Concede a comenda Orgulho de 
Roraima às personalidades que 
indica e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica concedida a Comenda Orgulho de Roraima, criada 
pela Resolução nº 010, de 8 de abril de 2009, ao Senhor Silvio Silvestre 
de Carvalho, presidente do Sistema OCB/RR, e ao Senhor Ademir dos 
Santos, presidente da Federação de Comércio – Fecomércio-RR.

Art. 2º A Mesa Diretora adotará as providências necessárias à 
realização de sessão solene para 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, 20 de junho de 2018.
Deputado Estadual JALSER RENIER

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

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

2º Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

DECRETO LEGISLATIVO Nº 008/2018
Concede a comenda Orgulho de 
Roraima ao Senhor Coronel Manoel 
Junior Rodrigues Martins.

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

Art. 1º Fica concedida a comenda Orgulho de Roraima, criada 
pela Resolução nº 004/04, de 23 de abril de 2004, ao Senhor Coronel 
Manoel Junior Rodrigues Martins.

Art. 2º A Mesa Diretora tomará as providências necessárias 
para a realização de Sessão de entrega da Comenda Orgulho de Roraima 
constante do presente instrumento normativo.

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Augusto Martins, 20 de junho de 2018.

Deputado Estadual JALSER RENIER
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

Deputado Estadual NALDO DA LOTERIA
1º Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

Deputado Estadual MARCELO CABRAL
2º Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
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nonagésima nona 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, solicitando ao Senhor Segundo-Secretário, 
Deputado Marcelo Cabral, que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, 
que foi lida e aprovada na íntegra. Continuando, solicitou ao Senhor 
Primeiro-Secretário, Deputado Masamy Eda, que fizesse a leitura do 
Expediente: RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: Projeto de Lei nº 066, 
de 19/06/18, do Deputado Oleno Matos, que “institui o Dia da Polícia Civil 
do Estado de Roraima e dá outras providências”; Substitutivo ao Projeto 
de Lei nº 016, de 22/05/18, do Deputado Masamy Eda, que “dispõe sobre 
a exigência de uniforme militar nas Escolas Estaduais Militarizadas da 
Rede Pública de Ensino, no âmbito do estado de Roraima, e dá outras 
providências”; Indicação nº 255, de 19/06/18, do Deputado Izaías Maia, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da Vicinal 24, 
localizada no município de São João da Baliza; Indicação nº 256, de 
19/06/18, do Deputado Izaías Maia, encaminhando ao Governo do Estado, 
para recuperação da Vicinal 37, localizada no município de Rorainópolis; 
Indicação nº 257, de 19/06/18, do Deputado Izaías Maia, encaminhando 
ao Governo do Estado, para disponibilização de novos ônibus escolares na 
Vicinal 22, localizada no município de São Luiz do Anauá; Requerimento 
nº 056, de 19/06/18, da Deputada Aurelina Medeiros, membro da Comissão 
Especial Externa criada nos termos da Resolução nº 003/2018, requerendo 
prorrogação de prazo por igual período para seu funcionamento; 
Requerimento nº 057, de 19/06/18, da Deputada Aurelina Medeiros, 
Presidente da Comissão Especial Externa criada nos termos da Resolução 
nº 002/2018, requerendo prorrogação de prazo por igual período para seu 
funcionamento; Requerimento nº 058, de 19/06/18, do Deputado Valdenir 
Ferreira, requerendo a retirada de tramitação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 013/2018, de sua autoria, que “declara de Utilidade Pública 
a Igreja Pentecostal Jesus das Nações”; Requerimento nº 059, de 19/06/18, 
da Deputada Lenir Rodrigues, Presidente da Comissão Especial Externa 
criada nos termos da Resolução nº 032/15, requerendo prorrogação de 
prazo por igual período para seu funcionamento; Requerimento nº 060, de 
18/06/18, do Deputado Brito Bezerra, requerendo a inclusão do Substitutivo 
ao Projeto de Lei nº 007/2018, que “estabelece condições e requisitos para 
a classificação de estâncias turísticas e dá outras providências”, na pauta 
da Ordem do Dia 21 de junho do corrente ano; Memorando nº 015, de 
18/06/18, do Deputado Zé Galeto, informando sua ausência na Sessão 
Plenária do dia 19 junho do corrente ano; Memorando nº 018, de 19/06/18, 
do Deputado Naldo da Loteria, informando sua ausência na Sessão Plenária 
do dia 19 junho do corrente ano. DIVERSOS: Comunicado nº 17580, de 
29/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – Diretoria 
de Gestão de Fundos e Benefícios, encaminhando demonstrativo com os 
indicadores legais gerados pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos 
Públicos em Educação - SIOPE, para conhecimento e providências; Ofício 
nº 302, de 07/06/18, do Instituto de Previdência do Estado de Roraima – 
IPER, encaminhando resposta ao Ofício nº 63/2018/S.L/PRES, referente ao 
Pedido de Informação nº 001/2018 da Comissão de Administração, Serviços 
Públicos e Previdência. GRANDE EXPEDIENTE: O Senhor Deputado 
Joaquim Ruiz iniciou seu pronunciamento reportando-se à entrevista 
concedida pela Presidenta da Comissão de Direitos Humanos do Brasil onde 
informa que está preparando relatório para cobrar do Governo Municipal, 
Estadual e do Exército quais providências estão sendo tomadas quanto ao 
tratamento desumano que está sendo dado aos imigrantes venezuelanos 
que estão adentrando no estado de Roraima. Continuando, fez um apelo à 
Senhora Presidenta para que conheça a realidade do Estado, visite o sistema 
prisional, onde mais de doze por cento dos detentos são venezuelanos que 
aterrorizam a população do Estado. Prosseguindo, informou que, se o 
Governo Federal não tomar nenhuma providência, a Governadora irá exigir 
que cada imigrante, antes de entrar no Estado, apresente uma certidão 
negativa da Guarda Nacional e da Justiça Venezuelana. De acordo com 
o Senhor Deputado, possivelmente, o Governo Federal será contra essa 
medida, mas o governo tem competência para tomar tal decisão uma vez 
que a segurança pública é de responsabilidade do Estado. Após, reportou-
se a um relatório elaborado pela Prefeitura de Boa Vista em que a Prefeita 
apresenta um diagnóstico da situação da saúde, da infraestrutura municipal 
e da forte imigração, destacando que até o próximo mês de dezembro, 
mais de sessenta mil venezuelanos estarão sendo mantidos pela prefeitura 
e pelo governo, sem que ambos tenham condições financeiras parar arcar 
com os custos. Finalizou manifestando sua insatisfação com a falta de 
apoio do Governo Federal, destacando que Roraima faz parte da Nação 
Brasileira e merece respeito. O Senhor Deputado George Melo iniciou 
tecendo críticas ao Governo do Estado, destacando que o problema da 
imigração é grave, mas a falta de gestão da Governadora piora a situação, 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 009/2018
Concede a Comenda Orgulho de 
Roraima ao Colégio Militar Estadual 
Coronel Derly Luiz Vieira Borges.

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

Art. 1º Fica concedida a comenda Orgulho de Roraima, criada 
pela Resolução nº 004/04, de 23 de abril de 2004, ao Colégio Militar 
Estadual Derly Luiz Vieira Borges.

Art. 2º A Mesa Diretora tomará as providências necessárias 
para a realização de Sessão de entrega da Comenda Orgulho de Roraima 
constante do presente instrumento normativo.

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Augusto Martins, 20 de junho de 2018.

Deputado Estadual JALSER RENIER
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

Deputado Estadual NALDO DA LOTERIA
1º Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

Deputado Estadual MARCELO CABRAL
2º Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

DECRETO LEGISLATIVO Nº 010/2018
Declara de Utilidade Pública o 
Piquete General Bento Gonçalves.

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 declarada de Utilidade Pública, nos termos da Lei 
Estadual nº 050, de 12.11.93, e sua alteração, o Piquete General Bento 
Gonçalves, CNPJ: 22.216.892/0001-03, com sede na Avenida General 
Bento Gonçalves, nº 438, bairro Operário, CEP: 69.316-308, Boa Vista-RR.

Parágrafo único: À entidade a que se refere o caput deste artigo 
são assegurados os direitos e vantagens da legislação vigente.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Augusto Martins, 20 de junho de 2018.

Deputado Estadual JALSER RENIER
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

Deputado Estadual NALDO DA LOTERIA
1º Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

Deputado Estadual MARCELO CABRAL
2º Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

DECRETO LEGISLATIVO Nº 011/2018
Declara de Utilidade Pública a 
Associação das Famílias e Portadores 
de Necessidades Especiais - Brilhante 
Estrela da Manhã.

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 declarada de Utilidade Pública, nos termos da Lei 
Estadual nº 050, de 12.11.93, e sua alteração, a Associação das Famílias e 
Portadores de Necessidades Especiais – Brilhante Estrela da Manhã, CNPJ: 
15.698.983/0001-59, com sede na Rua F, nº 528, Bairro Suelândia, CEP: 
69.373-000, Rorainópolis-RR.

Parágrafo único. À entidade a que se refere o caput deste artigo, 
são assegurados os direitos e vantagens da legislação vigente.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Augusto Martins, 20 de junho de 2018.

Deputado Estadual JALSER RENIER
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

Deputado Estadual NALDO DA LOTERIA
1º Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

Deputado Estadual MARCELO CABRAL
2º Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

ATA PLENÁRIA - SUCINTA

ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA SEXCENTÉSIMA 
NONAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
QUINQUAGÉSIMO QUINTO PERÍODO LEGISLATIVO DA 
SÉTIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE RORAIMA 

Às nove horas do dia vinte de junho de dois mil e dezoito, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima sexcentésima 
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5 – Campos Novos, no município de Iracema-RR;  Indicação nº 
147, de 25/04/18, de autoria do Deputado Izaías Maia, encaminhando 
ao Governo do Estado, para recuperação da vicinal 6 – Campos Novos, 
no município de Iracema-RR; Indicação nº 148, de 25/04/18, de autoria 
do Deputado Izaías Maia, encaminhando ao Governo do Estado, para 
recuperação da vicinal 6 – Trairão, no município de Amajari-RR; Indicação 
nº 149, de 02/05/18, de autoria do Deputado Izaías Maia, encaminhando 
ao Governo do Estado, para a realização de fiscalizações mais rigorosas 
nos veículos de caráter suspeito que transitam pelo estado; Indicação nº 
150, de 03/05/18, de autoria do Deputado Masamy Eda, encaminhando ao 
Governo do Estado, para a regularização do fornecimento de merenda e 
dos serviços de transporte escolar prestados na Escola Estadual Indígena 
Santa Terezinha, localizada na Comunidade Indígena do Morro, município 
de Uiramutã-RR; Indicação nº 151, de 03/05/18, de autoria do Deputado 
Masamy Eda, encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da 
estrada da Vila Trairão, localizada no município de Amajari-RR; Indicação 
nº 152, de 03/05/18, de autoria do Deputado Masamy Eda, encaminhando 
ao Governo do Estado, para recuperação das duas pontes de madeira que 
dão acesso à vicinal 6, localizadas na Vila Campos Novos, município 
de Iracema-RR; Indicação nº 153, de 03/05/18, de autoria da Deputada 
Aurelina Medeiros, encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação 
de duas pontes de madeira localizadas na vicinal 6, Vila Campos Novos, 
no município de Iracema-RR; Indicação nº 154, de 07/05/18, de autoria 
do Deputado Zé Galeto, encaminhando ao Governo do Estado, para 
reconstrução da ponte de madeira de 200m, localizada na Vicinal 06, da 
Confiança 03, aproximadamente 5Km da Vila Santa Rita, no município 
de Cantá-RR; Indicação nº 155, de 07/05/18, de autoria do Deputado Zé 
Galeto, encaminhando ao Governo do Estado, para construção de uma 
quadra esportiva na Comunidade Serra do Truaru, na região do Murupú, 
município de Boa Vista-RR; Indicação nº 156, de 07/05/18, de autoria 
do Deputado Masamy Eda, encaminhando ao Governo do Estado, para 
providências necessárias à recuperação e pavimentação do pátio do posto 
fiscal do Jundiá, localizado no município de Rorainópolis; Requerimento nº 
036, de 02/05/18, de autoria do Deputado Brito Bezerra e demais Deputados 
da base governista, requerendo cópia da convocação, gravações e da Ata 
(com registro de presença) da Sessão Extraordinária em que foi votada a 
Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 002/18, que “dá nova redação 
ao art. 154 da Constituição do Estado de Roraima”; Requerimento nº 037, 
de 03/05/18, de autoria da Deputada Angela Águida Portella, requerendo 
que a Sessão Plenária do dia 17/05/18 seja transformada em Comissão Geral 
para realização de Audiência Pública para tratar sobre a crise migratória do 
estado de Roraima; Memorando nº 017, de 03/05/18, de autoria do Deputado 
Jorge Everton, justificando sua ausência na Sessão Plenária nos dias 26 de 
abril, 02 e 03 de maio do corrente ano; Memorando nº 036, de 03/05/18, 
de autoria do Deputado Marcelo Cabral, justificando sua ausência no dia 
03 de maio do corrente ano; Memorando nº 040, de 09/05/18, de autoria 
do Deputado Marcelo Cabral, justificando sua ausência no dia 09 de maio 
do corrente ano; Memorando nº 025, de 10/05/18, de autoria do Deputado 
Izaías Maia, informando sua ausência no dia 10 de maio do corrente ano; 
Memorando nº 038, de 10/05/18, de autoria da Deputada Ângela Águida 
Portella, informando sua ausência nos dias 09 e 10 de maio do corrente ano; 
Memorando nº 041, de 10/05/18, de autoria do Deputado Marcelo Cabral, 
informando sua ausência no dia 10 de maio do corrente ano. DIVERSOS: 
Ofício Circular nº 06, de 26/04/18, da Agência Nacional de Aviação Civil, 
referente a orientações sobre contratação de serviços de transportes aéreos; 
Ofício nº 160, de 25/04/18, da Caixa/Gerência Executiva e Negocial de 
Governo Boa Vista-RR, notificando crédito de recursos financeiros, sob 
bloqueio, em 18/04/18, no valor de R$ 5.142.070,74 (cinco milhões cento 
e quarenta e dois mil setenta reais e setenta e quatro centavos); Ofício nº 
161, de 25/04/18, da Caixa/Gerência Executiva e Negocial de Governo 
Boa Vista-RR, notificando crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, 
em 20/04/18, no valor de R$ 879.618,56 (oitocentos e setenta e nove mil 
seiscentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos);  Ofício nº 164, de 
26/04/18, da Caixa/Gerência Executiva e Negocial de Governo Boa Vista-
RR, notificando crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/04/18, 
no valor de R$ 2.375.293,61 (dois milhões trezentos e setenta e cinco mil 
duzentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos); Ofício nº 165, de 
27/04/18, da Caixa/Gerência Executiva e Negocial de Governo Boa Vista-
RR, notificando crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/04/18, 
no valor de R$ 1.794.335,38 (um milhão setecentos e noventa e quatro mil 
trezentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos).

 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Solicito ao Senhor 

Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para o 
Grande Expediente. 

 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 

destacando que o Estado tem recursos, mas a prioridade do governo não 
é resolver os problemas do povo de Roraima e sim dos seus familiares e 
agregados. Finalizou dizendo ser inaceitável atribuir aos venezuelanos os 
problemas do Estado, destacando que a corrupção instalada pela equipe da 
Governadora está imperando e causando mais danos do que os imigrantes. 
ORDEM DO DIA: Não houve. Atendendo ao Memorando nº 001/18, de 
autoria da Comissão Especial Externa criada nos termos da Resolução nº 
052/18, o Senhor Presidente transformou a Sessão em Audiência Pública, 
momento em que esta Casa tratou acerca do Decreto Legislativo nº 003/18, 
que susta os efeitos do Convênio nº 001/2015, que celebra o estado de 
Roraima, através da Polícia Militar de Roraima – PM/RR, o Departamento 
Estadual de Trânsito – DETRAN, o município de Boa Vista, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Trânsito – SMST e da Superintendência de 
Trânsito – SMTRAN, e suas prorrogações. 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 treze horas e dezesseis minutos, o Senhor 
Presidente encerrou a Sessão, convocando outra para o dia 21, à hora 
regimental. Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: Brito 
Bezerra, Chico Mozart, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista 
Siqueira, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías Maia, Jalser Renier, 
Joaquim Ruiz, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Naldo da Loteria, 
Odilon Filho, Oleno Matos, Soldado Sampaio e Valdenir Ferreira.

ATA PLENÁRIA - ÍNTEGRA

ATA DA 2688ª SESSÃO, EM 16 DE MAIO DE 2018.
55º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=         ORDINÁRIA       =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS.

(Em exercício)
 Às nove horas do dia dezesseis de maio de dois mil e dezoito, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima sexcentésima 
octogésima oitava Sessão Ordinária do quinquagésimo quinto período 
Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro 
aberta a presente Sessão.
 Convido o Senhor Deputado Jorge Everton para atuar como 
Segundo-Secretário ad hoc.
 Solicito ao Senhor Segundo Secretário que proceda a leitura da 
Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Jorge Everton - (Lida a Ata).
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Coloco em discussão a 
Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados 
que queiram discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica: os 
Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão.
 Dou por aprovados a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, o expediente consta do seguinte.
 RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO:  
 Ofício nº 1292, de 10/05/18, da Secretaria de Estado de 
Educação e Desporto -SEED, encaminhando resposta da Indicação de nº 
079/18; Ofício nº 515, de 03/05/18, do Secretário-Chefe da Casa Civil, 
encaminhando respostas de indicações parlamentares; Ofício nº 517, 
de 03/05/18, do Secretário-Chefe da Casa Civil, solicitando cópia do 
Processo Legislativo referente ao Projeto de Lei nº 007/17. RECEBIDOS 
DOS DEPUTADOS: Projeto de Lei nº 040, de 02/05/18, de autoria 
do Deputado Evangelista Siqueira, que “dispõe sobre o peso máximo 
tolerável que o aluno da escola infantil, ensino fundamental e particular 
de ensino do estado de Roraima deve transportar”; Projeto de Lei nº 041, 
de 03/05/18, de autoria do Deputado Jalser Renier, que “dispõe sobre a 
disponibilização de produtos alimentícios da agricultura familiar em 
supermercados, estabelecimentos de atacado e varejo similares”; Projeto 
de Lei nº 042, de 02/05/18, de autoria do Deputado Naldo da Loteria, que 
“dispõe sobre o comércio de produtos orgânicos no estado de Roraima”; 
Projeto de Lei nº 018, de 08/05/18, do Deputado Jânio Xingu, que “declara 
de utilidade pública estadual a Associação dos Pequenos Agricultores do 
Projeto de Assentamento Seringueira – ASPAPAS; Indicação nº 145, de 
25/04/18, de autoria do Deputado Izaías Maia, encaminhando ao Governo 
do Estado, para recuperação da vicinal 3 - Roxinho, no município de 
Iracema; Indicação nº 146, de 25/04/18, de autoria do Deputado Izaías 
Maia, encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da vicinal 
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e associações, para que a gente possa, na frente dos profissionais de saúde, 
cobrar do novo Secretário uma postura diferente com a saúde do nosso 
estado. Por hoje é só, espero que esta Casa faça seu papel, para que a gente 
possa diminuir o sofrimento da população do nosso estado. Muito obrigado. 
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores neste plenário, quero 
cumprimentar nossos telespectadores da TV Assembleia e as pessoas que 
nos acompanham pelas redes sociais.
 Quero aqui hoje me solidarizar com o Deputado Jorge Everton, 
que fez um pronunciamento extremamente importante. Vossa Excelência 
sabe que uma criança se deslocou do Baliza com problemas respiratórios 
e quando chegou no hospital de Rorainópolis, infelizmente, essa criança, 
veio a falecer. Muitas crianças estão vindo a falecer no interior do estado, 
porque quando procuram o hospital de Rorainópolis, ele está igual àquele 
hospital que inauguram ali no Pintolândia na S-4. O Hospital das Clínicas, 
não tem nada, não tem nenhum equipamento de primeiros socorros. Já 
aconteceu de pessoas falecerem ao serem levadas para o Hospital das 
Clínicas e quando perceberam que o problema era grave, e tentaram levar 
para o HGR, a pessoa já tinha morrido.
 Senhoras e Senhores, venho mais uma vez à tribuna desta Casa 
para dizer que ontem fiz um pronunciamento sobre a CAERR, e depois 
dele recebi em minhas redes sociais dezenas e dezenas de vídeos de bueiros 
transbordando na cidade. Me mandaram informações de superfaturamento 
naquele lugar, dizendo que a folha de pessoal quadriplicou nesses últimos 
dois anos. É por isso, certamente, que hoje temos uma das piores água 
desse país, que é colocada nas nossas torneiras, porque todo o recurso que 
é da CAERR, mais de seis milhões, é só de folha de pagamento, fora o 
que se desvia pelas empresas, que é outra quantidade enorme de dinheiro, 
por isso, que hoje estamos tomando na nossa capital uma água de péssima 
qualidade. Água esta que alguns anos atrás era tida como a melhor do 
país. Nós estamos vivendo esse momento crítico, onde se comete crimes 
ambientais diariamente em nossa capital. Inclusive, a Polícia Federal já 
deveria tomar providências, porque é crime ambiental você jogar os dejetos 
de esgotos a céu aberto na nossa capital, contaminando tudo com todo 
tipo de bactérias, onde as pessoas pisam e levam essas bactérias para suas 
casas e, certamente, teremos uma população inteira doente dentro de muito 
pouco tempo. Se não bastasse isso, com a chegada das chuvas, essa água 
será levada para os nossos igarapés e para o nosso querido Rio Branco, 
que, certamente, vai contaminar a água que nós bebemos. Então, veja 
bem, Deputado Jorge Everton, qual será a qualidade de vida que a nossa 
população e as nossas crianças vão ter dentro de pouco tempo, o índice 
de verminose vai quintuplicar na nossa capital. Quem vai gostar serão as 
farmácias, porque quem pode comprar remédios, vai comprar, e quem não 
pode, vai fazer o quê? Vai ficar doente. E tudo isso, Senhoras e Senhores, 
por irresponsabilidade, por ganância. É uma ganância sem tamanho, 
qualquer pessoa, que vai até a CAERR, percebe, é gente se batendo naquela 
casa. O “El dourado” do governo agora é a CAERR. Já foi a CERR, e olha o 
que aconteceu com a CERR! Já foi a CODESAIMA, e olha o que aconteceu 
com a CODESAIMA! Agora, a galinha dos ovos de ouro é a CAERR, só 
que ninguém mexia com a CAERR pela qualidade da água, Senhoras e 
Senhores, só que nem isso essas pessoas tiveram piedade, mesmo sabendo 
que seus familiares tomam essa água, eles não tiveram piedade. A rede 
de esgoto da cidade era motivo de orgulho, uma cidade como a nossa ter 
mais de 80% de rede de esgoto pluvial, é um feito. Hoje nós temos uma 
cidade que não tem manutenção nas elevatórias, e o que estamos vendo é 
isso, nossa rede de esgoto transbordando porque a ganância dessas pessoas 
que dirigem o nosso estado é sem limite. Não tem limites! Esse pessoal, 
infelizmente, acha que pode arrancar todo o dinheiro desse estado e colocar 
nas suas contas bancárias, principalmente os familiares da governadora, 
eles dão exemplos de como se faz isso.
 Logicamente, que os mais abastados, os mais distantes, também, 
se sentem no direito de tirar o seu naco também. E aí o que acontece? 
Acontece esse crime que está acontecendo na CAERR. Isso é um crime. 
Quando a energia acabar você vai ter prejuízos com os alimentos que 
estão no freezer ou na geladeira...  Vocês imaginem o que é tomar água 
contaminada, o que é ver os esgotos descendo pelas ruas. Vejam a cidade 
que estamos vivendo, estamos voltando para uma cidade totalmente sem 
saneamento,  simplesmente, por um único motivo, por ganância. 
 Senhora Governadora, demita aquela diretoria inteira. Eu não 
acredito que a senhora esteja fazendo parte disso, porque se a senhora 
tiver, quem tem que sair será a senhora também, porque fazer isso com 
a população do meu estado é a maior covardia que alguém poderia fazer. 
A água é o melhor bem que a gente tem. E hoje, diga-se de passagem, 
nós temos uma das piores águas do nosso estado, tudo porque temos um 
governo covarde que diz que só devem aos seus familiares por terem 
ganhado as eleições. Quer dizer, o povo de Roraima não participou disso, 

Presidente, há dois oradores inscritos para o Grande Expediente.
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Senhor Presidente, colegas 

Deputados, amigos funcionários, imprensa, servidores e população que 
hoje nos acompanha aqui na Sessão e também através da TV Assembleia. 
O que me traz hoje aqui na tribuna é um assunto que tem me deixado muito 
preocupado, porque a gente já vem há muito tempo tentando solucionar 
o problema. Inclusive, Presidente, nós fizemos um aumento referente ao 
orçamento da saúde e mesmo assim não se resolveu nada. Parece-me que 
esse governo tem um buraco negro, pois todo dinheiro que entra some, 
porque a situação da saúde em todo o estado de Roraima é lamentável. 
Os funcionários estão trabalhando sem sequer uma máscara. O governo do 
estado não compra luva, não compra máscara, não compra os equipamentos 
de proteção individual que vai garantir a segurança do profissional da 
saúde. Para onde está indo todo esse recurso do orçamento da saúde? Eu 
não faço parte da Comissão de Saúde, mas peço aos colegas que tomem 
uma providência. 

 Senhor Presidente, hoje recebi uma denúncia que considero 
gravíssima. As pessoas que têm necessidade de fazer um cateterismo 
estão ficando internadas, ou algumas estão sendo contempladas com o 
Tratamento Fora de Domicílio - TFD, para fazer um procedimento simples 
fora do estado, o que poderia ser feito aqui no estado. Lógico que tem 
sua complexidade, mas temos equipamentos e temos profissionais. A 
informação que eu recebi é que está faltando contraste, então, o governo do 
estado, ao invés de comprar o contraste para poder equipar os profissionais 
qualificados para fazer o exame, prefere pagar a passagem aérea para a 
pessoa e para o acompanhante, além de diárias para fazer o tratamento em  
hospital de outro estado. Isso para mim é no mínimo incompetência, tem 
que se investigar para saber se não existe algo por trás disso, se não tem 
alguém sendo favorecido com esse procedimento, porque não é normal. 
Nós temos profissionais muito bem qualificados aqui, aptos para fazerem 
o procedimento, Deputado George, e esses médicos estão subutilizados 
porque o governo do estado prefere enviar para outro estado, e não podemos 
aceitar isso.

 Aparte concedido ao Senhor Deputado George Melo – Deputado 
Jorge Everton, tenho acompanhado essa problemática da saúde, pois, 
sabemos que não tem gaze, não tem remédio, não tem material cirúrgico, 
não tem nada. Disseram que chegou toneladas de medicamentos, mas se 
você for lá e perguntar, continua faltando tudo. Não sei onde estão essas 
toneladas de medicamentos. E o pior, é que temos técnicos profissionais, 
não só na área de cardiologia como também na área de oncologia que não 
deixam em nada a desejar de técnicos de lugar nenhum. Inclusive, estão 
colocando “stand” aqui em Boa Vista. O governo do estado deveria fazer 
com os médicos a mesma parceria que faz com a MAGISCAN, para 
estimular o crescimento desses profissionais. Eu tenho um médico que faz 
isso, o Dr. Marcelo e o Dr. Maurício Nakashima, que estão fazendo 20, 30, 
angioplastia por final de semana, aqui em Boa Vista. Então, o que falta? 
Por que o governo não faz uma parceria com esses médicos? Infelizmente 
é porque provavelmente se criou uma tabela de percentuais e talvez seja 
inviável esse trabalho com um percentual tão alto. Então, talvez seja isso 
que esteja acontecendo hoje na saúde. Por muito tempo a saúde vem 
fazendo um trabalho de péssima qualidade, mas de 3 anos, 3 anos e meio 
para cá a coisa desandou de uma forma que é um absurdo. Me parece que 
todo Secretário que passa por ali fica milionário, e todo mundo sabe disso. 
Obrigado.

 O Senhor Deputado Jorge Everton continua – Então, Deputado 
George, gostaria de fazer um requerimento, acho que até a Comissão de 
Saúde, a Deputada Aurelina, poderia fazer esse Requerimento, mas mesmo 
assim eu vou fazê-lo para que os colegas assinem, convocando o Secretário 
de Saúde para se fazer presente nesta Casa e explicar por que não estão 
fazendo o cateterismo há mais de trinta dias? Por que se está gastando 
com o envio de pessoas para Tratamento Fora de Domicilio – TFD? E, 
para onde estão indo esses recursos? Porque nós precisamos, Presidente, 
tomar alguma providência. Eu fiquei sabendo que a UTI está funcionando, 
parcialmente, eles inventaram uma reforma na UTI para paralisar as 
atividades... e só usam a UTI diminuindo o número de leitos. O hospital 
novo está subaproveitado, se um paciente da Pintolândia for lá no hospital 
novo, no Hospital das Clínicas, ele não consegue ser atendido, não. Ele tem 
que sair de lá do Pintolândia, vir para o HGR, ser atendido, ser internado 
e ser transferido. Um hospital daquele porte, Presidente! A gente precisa 
fazer alguma coisa. 

 Eu gostaria, Presidente, de fazer essa solicitação para que a 
Casa convoque o Secretário de Saúde para tratar desses pontos. Vou fazer 
um requerimento e já peço para que os colegas assinem comigo para tratar 
esses pontos e outros mais que estão surgindo diariamente. Os colegas 
têm vindo à tribuna denunciar, e vou convocar também os profissionais da 
saúde para que estejam no dia, pelo menos os representantes de sindicatos 
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Extraordinária, sem ônus para este Poder, no dia 17 de maio do corrente 
ano, às 09h, para deliberação das providências a serem tomadas pelo 
Poder Legislativo em face da decisão do Supremo Tribunal Federal 
na Ação Direta de Inconstitucionalidade referente à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias aprovada no ano de 2017, de autoria de vários deputados; 
Proposta de Moção de Aplausos nº 008/18, ao aniversário de 25 anos de 
criação do Curso de Agronomia da Universidade Federal de Roraima – 
UFRR, a ser comemorado no dia 18 de maio do corrente ano, de autoria 
do Deputado Jorge Everton. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Requerimento nº 038/18.
 O Senhor Primeiro-Secretário Valdenir Ferreira - (Lido o 
Requerimento nº 038/18).
 O Senhor Presidente Naldo da Loteria – Coloco em discussão 
o Requerimento nº 038/18. 
 Não havendo nenhum Parlamentar que deseje discutir a matéria, 
coloco-a em votação. A votação será simbólica: os Deputados que forem 
favoráveis ao Requerimento permaneçam como estão. Aprovado.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Requerimento nº 039/18.
 O Senhor Primeiro-Secretário Valdenir Ferreira -(Lido o 
Requerimento nº 039/18).
 O Senhor Presidente Naldo da Loteria – Coloco em discussão 
o Requerimento nº 039/18. 
 Não havendo nenhum Parlamentar que deseje discutir a matéria, 
coloco-a em votação. A votação será simbólica, os Deputados que forem 
favoráveis ao Requerimento permaneçam como estão. Aprovado.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Requerimento nº 040/18.
 O Senhor Primeiro-Secretário Valdenir Ferreira – (Lido o 
Requerimento nº 040/18).
 O Senhor Presidente Naldo da Loteria – Coloco em discussão 
o Requerimento nº 040/18. 
 Não havendo nenhum Parlamentar que deseje discutir a matéria, 
coloco-a em votação. A votação será simbólica: os Deputados que forem 
favoráveis ao Requerimento permaneçam como estão. Aprovado.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura da 
Proposta de Moção de Aplausos nº 08/18.
 O Senhor Primeiro-Secretário Valdenir Ferreira - (Lido a 
Proposta de Moção de Aplausos nº 08/18).
 O Senhor Presidente Naldo da Loteria – Coloco em discussão 
a Proposta de Moção de Aplausos nº 08/18.
 Não havendo nenhum Parlamentar que deseje discutir a matéria, 
coloco-a em votação. A votação será simbólica: os Deputados que forem 
favoráveis ao Requerimento permaneçam como estão. Aprovado.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 020/18.
 O Senhor Primeiro-Secretário Valdenir Ferreira - (Lido o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 020/18).
 O Senhor Presidente Naldo da Loteria – Coloco em discussão 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 020/18.
 Não havendo nenhum Parlamentar que deseje discutir a matéria, 
coloco-a em votação. A votação será simbólica: os Deputados que forem 
favoráveis ao Requerimento permaneçam como estão. Aprovado.
 Transfiro o restante da pauta da Ordem do Dia para a próxima 
Sessão. 
 Passaremos, agora, para o Expediente de Explicações Pessoais.
 Não havendo nenhum Deputado que deseje fazer uso da palavra 
no Expediente de Explicações Pessoais e não havendo mais nada a tratar, às 
doze horas e quinze minutos, dou por encerrada a Sessão e convoco outra 
para o dia 22, à hora regimental.
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Angela A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Mozart, 
Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Gabriel 
Picanço, George Melo, Izaías Maia, Jalser Renier, Jorge Everton, 
Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy Eda, Naldo da Loteria, 
Odilon Filho, Oleno Matos, Valdenir Ferreira e Zé Galeto. 
 
 DAS COMISSÕES

ATA DA REUNIÃO DE  INSTALAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL 
EXTERNA CRIADA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N.º 052/18, 
REALIZADA EM 12 DE JUNHO 2018.
 Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, 
às onze horas e quarenta minutos, no Plenário Deputada Noêmia 
Bastos Amazonas, desta Casa Parlamentar, sito à Praça do Centro 

mas é o povo de Roraima quem está pagando por isso, infelizmente. Quero 
dar um bom dia a todos e dizer da minha tristeza de estar hoje aqui, para 
falar de um bem que na Amazônia deveria ser cuidado com o maior respeito 
possível. Muito obrigado e bom dia a todos.
 O Senhor Presidente Naldo da Loteria – Não havendo mais 
nenhum orador inscrito para o Grande Expediente, passaremos para 
a Ordem do Dia. Discussão e votação, em turno único, das seguintes 
proposições: Mensagem Governamental nº 028/18, de veto parcial 
ao Projeto de Lei nº 022/18, que “altera e acrescenta dispositivos na 
Lei nº 832, de 26 de dezembro de 2011, e dá outras providências”, de 
autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 163/16, que “denomina a 
Vicinal São Silvestre como Rodovia Estadual Raimundo Pinheiro e dá 
outras providências”, de autoria do Deputado Marcelo Cabral; Projeto 
de Lei nº 093/16, que “dispõe sobre a inclusão de intérprete de Língua 
de Sinais (LIBRAS) nos órgãos e entidades da administração pública, 
direta ou indireta e nas empresas concessionárias de serviços públicos”, 
de autoria do Deputado Zé Galeto; Projeto de Lei nº 063/17, que “dispõe 
sobre a obrigatoriedade da apresentação da Carteira de Vacinação no ato 
da matrícula escolar”, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues; Projeto 
de Lei nº 086/17, que “garante aos alunos das instituições públicas e 
privadas de ensino do Estado de Roraima o acesso à água potável e 
filtrada e dá outras providências”, de autoria do Deputado Masamy Eda; 
Projeto de Lei nº 007/17, que “dispõe sobre a isenção do IPVA para as 
famílias em aquisição de veículos para transporte de deficiente físico e 
dá outras providências”, de autoria do Deputado Jalser Renier; Projeto 
de Lei nº 076/17, que “determina procedimentos para realização de 
cirurgia plástica reparadora de mama pela Rede Estadual de Saúde, nos 
casos de mutilação total ou parcial decorrente de técnica de tratamento 
de câncer, bem como cirurgia de Mamoplastia Redutora em casos de 
seios excessivamente grandes, e dá outras providências”, de autoria do 
Deputado Mecias de Jesus; Projeto de Lei nº 015/18, que “institui o 
Dia do Músico Militar Estadual, considera como Patrimônio Cultural 
Imaterial do Estado de Roraima a Banda de Música da Polícia Militar 
e dá outras providências”, de autoria do Deputado Oleno Matos e 
Deputado Soldado Sampaio; Projeto de Lei nº 095/17, que “assegura 
ao aluno diabético cardápio de alimentação escolar especial adaptado à 
respectiva condição de saúde”, de autoria do Deputado Marcelo Cabral; 
Substitutivo ao Projeto de Lei nº 049/17, que “dispõe sobre a outorga de 
‘Título de Cidadão Roraimense’ aos nascidos no extinto território do Rio 
Branco e dá outras providências”, de autoria do Deputado Brito Bezerra; 
Projeto de Lei nº 051/17, que “dispõe sobre a instalação de brinquedos 
para pessoa com deficiência em locais públicos”, de autoria da Deputada 
Aurelina Medeiros; Projeto de Lei nº 043/17, que “torna dispensável 
a exigência, pelo Poder Público Estadual, de autenticação de cópia, 
em cartório, de documentos pessoais e adota outras providências”, de 
autoria da Deputada Aurelina Medeiros; Projeto de Lei nº 061/17, que 
“dispõe sobre a vacinação domiciliar das pessoas idosas e das pessoas 
com deficiência motora, multideficiência profunda, com dificuldade 
de locomoção, doenças incapacitantes e degenerativas, com síndrome 
de Down, pessoas com autismo, e dá outras providências”, de autoria 
do Deputado Jorge Everton; Projeto de Lei nº 087/17, que “determina 
procedimentos para a realização de cirurgia plástica reparadora de 
lipoaspiração pós gastroplastia (bariátrica) pela Rede Estadual de Saúde 
e dá outras providências”, de autoria do Deputado Mecias de Jesus; 
Projeto de Lei nº 088/17, que “institui no Calendário Oficial do Estado 
a ‘Virada Feminina’”, de autoria da Deputada Aurelina Medeiros; 
Projeto de Lei nº 102/17, que “institui o dia 24 de junho como o Dia do 
Quadrilheiro Junino no âmbito do Estado de Roraima”, de autoria do 
Deputado Evangelista Siqueira; Projeto de Lei nº 103/17, que “assegura 
às pessoas com deficiência visual o direito de receber, sem custo 
adicional, demonstrativos de consumos de energia elétrica, telefonia e 
do DETRAN em Braile”, de autoria do Deputado Naldo da Loteria; 
Projeto de Decreto Legislativo nº 020/18, que “concede a Comenda 
Orgulho de Roraima às pessoas do município de Mucajaí e dá outras 
providências”, de autoria da Mesa Diretora; Requerimento nº 038/18, da 
Comissão Especial Interna criada nos termos da Resolução nº 032/17, 
requerendo a prorrogação de prazo por igual período; Requerimento nº 
039/18, requerendo, após ouvir o plenário, a não realização da Sessão 
Ordinária no Plenário Deputada Noêmia Bastos Amazonas, no dia 17 
de maio do corrente ano, e, nos termos do artigo 117, inciso VI, c/c o 
artigo 120-A e parágrafos 1º e 8º, a realização de Sessão Itinerante na 
mesma data, às 16h, na sede do município de Mucajaí, onde esta Casa 
Legislativa estará ouvindo os anseios das lideranças políticas locais, 
a fim de subsidiar as ações do Poder Legislativo Estadual no decorrer 
deste ano, assim como no ano legislativo de 2019, de autoria de vários 
deputados; Requerimento nº 040/18, requerendo a realização de Sessão 



7BOA VISTA , 27 DE JUNHO DE 2018 DIÁRIO DA ALE/RR ED. Nº 2785

constantes do PAM Nº 461/2018. Isto posto, conforme determina a Lei 
8.666/93 em seu artigo 26, caput, esta situação de DISPENSA deverá 
ser comunicada dentro de 03 (três) dias à autoridade competente para 
ratificação e publicação no Diário Oficial do Poder Legislativo, no prazo 
de 05 (cinco) dias, como condição de eficácia dos atos.
Boa Vista-RR 26 de junho de 2018.

Lincoln Johnson Batista de Mendonça
Superintendente de Compras e Serviços.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Superintendente Geral da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, 
no uso de suas atribuições legais que lhe conferem, conforme Art. 26, caput 
da Lei Federal nº 8.666/93.
Resolve:
RECONHER E RATIFICAR, com base no PARECER JURÍDICO Nº 
038/2018-PROC.ADM/ALE-RR, a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
003/2018, referente ao PROCESSO Nº 461/2018, com fundamento no 
artigo 24, inciso II, da Lei Nº 8.666/93, para a contratação da empresa 
IDEIAS E NEGÓCIOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA para a 
“Aquisição de ingressos para o 1° Concerto da Orquestra da sociedade 
Filarmônica de Roraima, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Termo de Referência”, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas Nº 04.803.710/0001-00.
Boa Vista-RR 26 de junho de 2018.

ANDREIVE RIBEIRO DE SOUZA
SUPERINTENDENTE GERAL

Cívico, 202, reuniu-se, extraordinariamente, a Comissão Especial 
Externa criada nos termos da Resolução nº 052/18, para realização 
de audiência pública, conforme previsão no Parágrafo Único do art. 
1º do Decreto Legislativo nº 009/2018, composta pelos Senhores 
Parlamentares: Coronel Chagas, Oleno Matos, Soldado Sampaio, Zé 
Galeto, Lenir Rodrigues e Valdenir Ferreira. ABERTURA: Assumiu 
a Presidência dos trabalhos a Deputada Lenir Rodrigues, nos termos 
do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Havendo quorum 
regimental, a Senhora Presidente declarou abertos os trabalhos e 
anunciou, conforme acordo de lideranças, os nomes dos candidatos aos 
cargos de Presidente, Vice-Presidente, e Relator. Iniciado o processo 
de votação e feita a chamada, votaram os Deputados: Coronel Chagas, 
Oleno Matos, Soldado Sampaio, Zé Galeto, Lenir Rodrigues e Valdenir 
Ferreira. Encerrado o processo de votação, a Senhora Presidente em 
exercício, proclamou o resultado, declarando eleitos e empossados: 
Para Presidente, Deputado Coronel Chagas; para Vice-Presidente, 
Deputado Valdenir Ferreira  e para Relator, Deputada Lenir Rodrigues. 
Logo após o resultado da votação, a Senhora presidente em exercício 
passou a palavra ao Presidente eleito que agradeceu a todos pela 
escolha de seu nome. ENCERRAMENTO: Às onze horas e quarenta 
e seis minutos,  nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
encerrou a reunião, e para constar, eu, Sarah Leticia Marques de 
Sousa, secretariei e lavrei a presente Ata que, depois de lida, será 
assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada à publicação.

Deputado Coronel Chagas
Presidente da Comissão 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL EXTERNA CRIADA 
NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N.º 052/18, REALIZADA EM 19 
DE JUNHO 2018.
 Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e 
dezoito, às onze horas e dezesseis minutos, no Plenário Deputada Noêmia 
Bastos Amazonas, desta Casa Parlamentar, sito à Praça do Centro Cívico, 
202, reuniu-se, extraordinariamente, a Comissão Especial Externa criada 
nos termos da Resolução nº 052/18, para realização de audiência pública, 
conforme previsão no Parágrafo único do art. 1º do Decreto Legislativo nº 
009/2018. ABERTURA: Sob a Presidência do Senhor Deputado Coronel 
Chagas. Havendo quorum regimental, o Senhor Presidente registrou 
a ausência do Senhor Deputado Zé Galeto e constatou a presença dos 
Senhores Parlamentares que compõe esta Comissão. Continuando, registrou 
a presença do Senhor Deputado Gabriel Picanço. Logo após, o Senhor 
Presidente franqueou a palavra aos Membros da Comissão. Manifestaram-
se os Deputados Soldado Sampaio e Oleno Matos, onde solicitaram que 
fossem enviados ofícios convidando para Audiência Pública, o Presidente 
do Sindicato dos Agentes de Trânsito Municipal; Presidente do CREA-
RR e do Ministério Público, acatado pela Comissão. Por fim, o Senhor 
Presidente, determinou à assessoria da Comissão, junto ao setor competente 
a inclusão do nome do Senhor Deputado Gabriel Picanço nesta Comissão. 
ENCERRAMENTO: Às onze horas e vinte e quatro minutos, nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, e para constar, 
eu, Sarah Leticia Marques de Sousa, secretariei e lavrei a presente Ata 
que, depois de lida, será assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada à 
publicação.

Deputado Coronel Chagas
Presidente da Comissão

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E SERVIÇOS

EDITAIS E LICITAÇÕES
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E SERVIÇOS
C E R T I D Ã O DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2018

A SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E SERVIÇOS por nomeação 
legal e na forma da lei
CERTIFICA que, analisando a solicitação constante do Processo nº 
461/2018, oriundo da Superintendência Geral/ALE-RR, respaldada 
no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, baseado no PARECER 
JURÍDICO Nº 038/2018-PROC.ADM/ALE-RR, ficando caracterizada 
a sua DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente a contratação da empresa 
IDEIAS E NEGÓCIOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA para a 
“Aquisição de ingressos para o 1° Concerto da Orquestra da sociedade 
Filarmônica de Roraima, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Termo de Referência”, inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas Nº 04.803.710/0001-00, no valor total de R$ 
7.500,00(sete mil e quinhentos reais) de acordo com as especificações 

/ale.roraima

/assembleiarr

O programa Abrindo Caminhos 

da Assembleia Legislativa de 

Roraima está com inscrições 

abertas para os cursos de:

Teatro, Balé, Música, 
Informática e Jiu-jitsu

Para crianças e 
adolescentes de 5 a 17 anos 

As inscrições podem ser feitas 

na sede do Abrindo Caminhos, 

no bairro Cambará, 

av. São Sebastião, nº 883. 

Mais informações:  

(95) 98402-5014
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