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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

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA

RESOLUÇÃO Nº 009/18
Cria a Comissão de Representação 
para o período de 03 a 31 de julho de 
2018.

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com o art. 46 c/c art. 23, VI, “j” do Regimento Interno, 
promulga a seguinte Resolução:
 Art. 1º Fica criada a Comissão de Representação da Assembleia 
Legislativa para o período de 03 a 31 de julho de 2018, composta pelos 
seguintes Parlamentares:
  - Jalser Renier (SD)– Presidente;

- Zé Galeto (SD);
- Lenir Rodrigues (PPS);
- Joaquim Ruiz (PTN);

  - Coronel Chagas (PRTB);
- George Melo (DC);
- Marcelo Cabral (MDB); 
- Naldo da Loteria (PSB);
- Chico Mozart (PRP); 
- Aurelina Medeiros (PTN);
- Brito Bezerra (PP);
- Valdenir Ferreira (PV);
- Soldado Sampaio (PcdoB);
- Oleno Matos (PcdoB);
- Angela Águida (PP); e
- Mecias de Jesus (PRB).

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 03 de julho de 2018.

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

Deputado Estadual NALDO DA LOTERIA
1º Secretário

Deputado Estadual MARCELO CABRAL
2º Secretário

MOÇÕES

MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 006/2018
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

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

- Moção de Aplausos pelo aniversário de 25 (vinte e cinco) anos 
de criação do curso de Agronomia da Universidade Federal de Roraima – 
UFRR, comemorado no dia 18 de maio do corrente ano.

A Assembleia Legislativa, nos termos do art. 205 do seu 
Regimento Interno, em nome de seus membros, vem a público aplaudir o 
corpo discente e docente do curso de Agronomia da Universidade Federal de 
Roraima – UFRR, pela passagem do aniversário do 25º ano de sua criação.

O Curso de Agronomia da Universidade Federal de Roraima 
(UFRR) foi criado pelo Projeto de Resolução no 058/93 do Conselho 
Universitário (CUNI), aprovado em reunião no dia 18 de maio de 1993. 

O Curso foi instalado aproveitando a antiga infraestrutura da Escola 
Agrotécnica de Roraima, numa área de 573,7 ha doada pelo Governo do 
Estado à UFRR, hoje Campus do Cauamé. Dois anos após a criação, obteve 
o reconhecimento do Ministério da Educação pela Portaria nº 1.561, de 22 de 
dezembro de 1995, publicada no Diário Oficial de 26 de dezembro de 1995.

Durante esses 25 anos de existência, o curso já formou 370 
engenheiros agrônomos, os quais encontram-se inseridos nos variados setores, 
do público ao privado, exercendo com zelo sua profissão como professores, 
pesquisadores, extensionistas, empresários, políticos, entre outros.

Atualmente, o curso de agronomia, conta com 271 discentes em nível 
de graduação e 48 discentes de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado.

Desejamos que a data seja comemorada com paz e harmonia.
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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INDICAÇÃO Nº 266/18
INDICO, com amparo no art. 202 do Regimento Interno deste Poder, 
a Excelentíssima Senhora Governadora do Estado, com urgência, A 
RECUPERAÇÃO DA VICINAL 24, NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS.

JUSTIFICAÇÃO
A referida vicinal encontra-se sem a mínima condição de 

trafegabilidade, pondo em risco os moradores e principalmente estudantes 
que necessitam realizar diariamente o trajeto á escola, agricultores reclamam 
que as condições da via impossibilita o escoamento de seus produto.

É necessária, portanto, que o Governo do Estado de Roraima, 
adote, com maior urgência possível, medidas suficientes para atender as 
demandas, neste instrumento, expostas.

Sala de Sessões, 26 de Junho de 2018.
Izaías Maia

Deputado Estadual

 INDICAÇÃO Nº 267/18
INDICO, com amparo no art. 202 do Regimento Interno deste Poder, 
a Excelentíssima Senhora Governadora do Estado, com urgência, A 
RECUPERAÇÃO DA VICINAL 37, NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS.

JUSTIFICAÇÃO
A referida vicinal encontra-se em péssimo estado de tráfego, 

pondo em risco os moradores e principalmente estudantes que necessitam 
realizar diariamente o trajeto á escola, agricultores reclamam que as 
condições da via impossibilita o escoamento de seus produtos.

É necessária, portanto, que o Governo do Estado de Roraima, 
adote, com maior urgência possível, medidas suficientes para atender as 
demandas, neste instrumento, expostas.

Sala de Sessões, 26 de Junho de 2018.
Izaías Maia

Deputado Estadual
INDICAÇÃO Nº 268/18

INDICO, com amparo no art. 202 do Regimento Interno deste Poder, a 
Excelentíssima Senhora Governadora do Estado, com urgência, A 
RECUPERAÇÃO DA VICINAL 28, NO MUNICÍPIO DE CAROEBE.

JUSTIFICAÇÃO
A referida vicinal encontra-se intrafegável devido o 

trasbordamento do rio sobre a estrada, por conta do inicio das chuvas, 
pondo em risco o isolamento dos agricultores principalmente estudantes 
que necessitam realizar diariamente o trajeto a escola, demais agricultores 
reclamam que as condições da via impossibilita o escoamento de seus 
produtos.

É necessária, portanto que o Governo do Estado de Roraima, 
adote com maior urgência, possível medidas suficientes para atender as 
demandas, neste instrumento expostas.

Sala de Sessões, 26 de Junho de 2018.
Izaías Maia

Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 269/18
INDICO, com amparo no art. 202 do Regimento Interno deste Poder, 
a Excelentíssima Senhora Governadora do Estado, com urgência, 
A RECUPERAÇÃO DA VICINAL 15, NO MUNICÍPIO DE 
RORAINÓPOLIS.

JUSTIFICAÇÃO
A referida vicinal encontra-se sem a mínima condição de 

trafegabilidade, pondo em risco os moradores e principalmente estudantes 
que necessitam realizar diariamente o trajeto a escola, agricultores reclamam 
que as condições da via impossibilita o escoamento de seus produtos.

É necessária, portanto que o Governo do Estado de Roraima, 
adote com maior urgência, possível medidas suficientes para atender as 
demandas, neste instrumento expostas.

Sala de Sessões, 26 de Junho de 2018.
Izaías Maia

Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 270/18
INDICO, com amparo no art. 202 do Regimento Interno deste Poder, a 
Excelentíssima Senhora Governadora do Estado, com urgência, A 
RECUPERAÇÃO DA VICINAL 18 NOVA COLINA, NO MUNICÍPIO 
DE RORAINÓPOLIS.

JUSTIFICAÇÃO
A referida vicinal encontra-se cheia de buracos, lamas e 

atoleiros, pondo em risco o isolamento da população com a chegada das 
chuvas, principalmente os estudantes que necessitam fazer diariamente o 
trajeto até a escola, e o escoamento dos produtos dos moradores da mesma.

MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 007/2018
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

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

- Moção de Aplauso ao Soldado da Polícia Militar Elio Gomes 
Aquino, por sua heroica ação policial na noite do dia 15 de abril de 2018, na 
guarita da Penitenciária Agrícola do Monte Cristo (PAMC).

A Assembleia Legislativa, nos termos do art. 205 do seu 
Regimento Interno, em nome de seus membros, vem a público aplaudir o 
SD QPPM Elio Gomes Aquino, por conter, sozinho, aproximadamente 200 
(duzentos) presos, evitando a fuga em massa pela guarita G8 da PAMC.

A bravura do referido policial militar se distingue pela coragem 
e audácia em colocar-se a um risco de morte iminente, em nome da 
segurança pública e da paz social, considerando as circunstâncias da 
ocorrência. Em que pese o lançamento de granadas de gás lacrimogênio 
e o uso de carabina com elastômero, o efeito de tais armas não letais 
não foram suficientes para evitar o derramamento de sangue do agente 
da lei nas paredes da fortificação. Mesmo ferido e sozinho, nenhum 
dos apenados conseguiu pular aquela muralha por meio de seu posto na 
referida noite de serviço.

O feito distinto e exitoso do referido militar engrandece o nome 
da Polícia Militar do Estado de Roraima e serve de exemplo aos seus pares.

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

MOÇÃO DE PESAR Nº 008/2018
 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

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

- Moção de Pesar pelo falecimento da Sra. MARIA PERPÉTUA 
MANGABEIRA, proprietária da Paçoca da Tia Nega, na madrugada de 7 
de junho de 2018.

A Assembleia Legislativa, nos termos do art. 205 do seu 
Regimento Interno, em nome de seus membros, vem de público apresentar 
sentimentos de pesar aos familiares daquela que em vida se chamou Maria 
Perpétua Mangabeira (Tia Nega).

A senhora Maria vendia paçoca no Bairro Pricumã, em Boa 
Vista-RR, produto que se tornou tradicional no estado e apreciado pela 
distinção do sabor e abnegação da empreendedora. Ela faleceu aos 76 
anos fazendo o que gostava: empreendendo e alimentando sonhos. 
Viúva e mãe de doze filhos, Dona Nega será lembrada pelo seu legado, 
que transcende o empreendedorismo e se entrelaça à cultura alimentar 
roraimense.

Que ela seja acolhida pela providência divina com muita luz.
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

INDICAÇÕES

INDICAÇÃO Nº 265/18
INDICO, com amparo no art. 202 do Regimento Interno deste Poder, 
a Excelentíssima Senhora Governadora do Estado, com urgência, 
A RECUPERAÇÃO DA VICINAL 23, NO MUNICÍPIO DE 
RORAINÓPOLIS.

JUSTIFICAÇÃO
A referida vicinal encontra-se em péssimo estado de tráfego, 

pondo em risco os moradores, agricultores reclamam que as condições da 
via impossibilita o escoamento de seus produtos.

É necessária, portanto, que o Governo do Estado de Roraima, 
adote, com maior urgência possível, medidas suficientes para atender as 
demandas, neste instrumento, expostas.

Sala de Sessões, 26 de junho de 2018.
Izaías Maia

Deputado Estadual
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Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Maria Teresa 
Maciel da Silveira Melo, no valor de R$ 3.942,00 (três mil novecentos 
e quarenta e dois reais); Comunicado nº AL023519, de 02/05/18, do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 
informando liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e 
Mestres da Escola Municipal Vovó Júlia, no valor de R$ 2.367,00 
(dois mil trezentos e sessenta e sete reais); Comunicado nº AL023520, 
de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE, informando liberação de recursos financeiros à Associação de 
Pais e Mestres da Escola Municipal Rio Branco, no valor de R$ 
1.530,00 (mil quinhentos e trinta reais); Comunicado nº AL023521, de 
02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE, informando liberação de recursos financeiros à Associação de 
Pais e Mestres da Escola Municipal Jael da Silva Barradas, no valor de 
R$ 1.962,00 (mil novecentos e sessenta e dois reais); Comunicado nº 
AL023522, de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Menino Jesus de 
Praga, no valor de R$ 3.384,00 (três mil trezentos e oitenta e quatro 
reais). GRANDE EXPEDIENTE: Não houve. ORDEM DO DIA: O 
Senhor Presidente anunciou para a Ordem do Dia a discussão e 
votação, em turno único, das seguintes proposições: Mensagem 
Governamental nº 036/18, de veto total ao Projeto de Lei nº 024/18, 
que “dispõe sobre a exigência de garantia de isonomia salarial entre 
homens e mulheres nas empresas que contratem com o Poder Público 
do Estado de Roraima”, de autoria do Deputado Jalser Renier; Projeto 
de Lei nº 04/18, que “dispõe sobre a obrigatoriedade de exame para 
verificar a Trombofilia em postos de saúde e hospitais da Rede Pública 
do Estado de Roraima”, de autoria do Deputado Gabriel Picanço; 
Projeto de Lei nº 07/18, que “altera o artigo 1º, caput, da Lei 1.176, de 
27 de abril de 2017”, de autoria do Deputado Brito Bezerra; 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 001/18, 
apenso ao Projeto de Decreto Legislativo nº 014/18, que “concede a 
Comenda Orgulho de Roraima à pessoa que indica e dá outras 
providências”, de autoria do Deputado Mecias de Jesus; Projeto de 
Decreto Legislativo nº 003/18, que “declara de Utilidade Pública a 
Associação de Moradores do Bairro Cauamé”, de autoria do Deputado 
Valdenir Ferreira; Projeto de Decreto Legislativo nº 010/18, que 
“declara de Utilidade Pública a Associação UniReino”, de autoria do 
Deputado Valdenir Ferreira; Projeto de Decreto Legislativo nº 011/18, 
que “concede a Comenda Orgulho de Roraima à Instituição que indica 
e dá outras providências”, de autoria do Deputado Mecias de Jesus; 
Requerimento de Interposição de Recurso nº 086/17 pela rejeição da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final ao parecer do 
relator que opinava pela aprovação do Projeto de Lei nº 016/2017, que 
“dispõe sobre a concessão de isenção de imposto sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS 
para a compra de arma de fogo por policial militar, policial civil, 
agente penitenciário e guarda municipal”, de autoria do Deputado 
Jorge Everton; Requerimento de Interposição de Recurso nº 087/17 
pela rejeição da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final ao 
parecer do relator que opinava pela aprovação do Projeto de Lei nº 
069/2017, que “institui a indenização de defesa técnica aos integrantes 
da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil, 
Departamento do Sistema Penitenciário e do Departamento Estadual 
de Trânsito”, de autoria do Deputado Jorge Everton e outros deputados; 
Requerimento de Interposição de Recurso nº 101/17 ao parecer de 
inconstitucionalidade da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
Final ao Projeto de Lei nº 082/17, que “dispõe sobre a isenção de 
cobrança do ICMS nas contas de água, luz e telefone às igrejas, 
templos de qualquer culto ou denominação”, de autoria do Deputado 
Mecias de Jesus. Em seguida, por falta de quórum regimental para 
deliberação das matérias, o Senhor Presidente Chico Mozart 
transferiu a pauta da Ordem do Dia para a próxima Sessão. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: A Senhora Deputada Lenir Rodrigues 
parabenizou o servidor Wanderlan pela passagem do seu aniversário. 
O Senhor Presidente parabenizou o Deputado Jorge Everton e o 
servidor Wanderlan pela passagem dos seus aniversários. O Senhor 
Deputado Coronel Chagas iniciou parabenizando o servidor 
Wanderlan e o Deputado Jorge Everton pela passagem dos seus 
aniversários. Finalizou informando que, por falta de quórum, a reunião 

É necessária, portanto que o Governo do Estado de Roraima, 
adote com maior urgência, possível medidas suficientes para atender as 
demandas, neste instrumento expostas.

Sala de Sessões, 26 de Junho de 2018.
Izaías Maia

Deputado Estadual

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA

ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA SEPTINGENTÉSIMA SEGUNDA 
SESSÃO ORDINÁRIA DO QUINQUAGÉSIMO QUINTO PERÍODO 
LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA 
Às nove horas do dia vinte e sete de junho de dois mil e dezoito, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
septingentésima segunda Sessão Ordinária do quinquagésimo quinto 
período legislativo da sétima legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado de Roraima. Havendo quórum regimental, sob a proteção de 
Deus e em nome do povo roraimense, o Senhor Presidente em 
exercício, Deputado Coronel Chagas, declarou aberta a Sessão e 
convidou a Senhora Deputa Lenir Rodrigues para atuar como 
Segunda-Secretária ad hoc, a qual solicitou proceder à leitura da Ata 
da Sessão anterior, que foi lida e aprovada na íntegra. Continuando, 
solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário, Deputado Naldo da Loteria, 
que fizesse a leitura do Expediente: RECEBIDOS DOS 
DEPUTADOS: Indicação nº 265, de 26/06/18, de autoria do Deputado 
Izaías Maia, encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação 
da Vicinal 23, no município de Rorainópolis; Indicação nº 266, de 
26/06/18, de autoria do Deputado Izaías Maia, encaminhando ao 
Governo do Estado, para recuperação da Vicinal 24, no município de 
Rorainópolis; Indicação nº 267, de 26/06/18, de autoria do Deputado 
Izaías Maia, encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação 
da Vicinal 37, no município de Rorainópolis; Indicação nº 268, de 
26/06/18, de autoria do Deputado Izaías Maia, encaminhando ao 
Governo do Estado, para recuperação da Vicinal 28, no município de 
Caroebe; Indicação nº 269, de 26/06/18, de autoria do Deputado Izaías 
Maia, encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da 
Vicinal 15, no município de Rorainópolis; Indicação nº 270, de 
26/06/18, de autoria do Deputado Izaías Maia, encaminhando ao 
Governo do Estado, para recuperação da Vicinal 18, em Nova Colina, 
município de Rorainópolis; Memorando nº 048, de 26/06/18, de 
autoria da Deputada Angela Águida Portella, informando sua ausência 
na Sessão Plenária do dia 26 junho do corrente ano; Memorando nº 
029, de 26/06/18, de autoria do Deputado Izaías Maia, informando sua 
ausência nas sessões plenárias dos dias 27 e 28 de junho do corrente 
ano. DIVERSOS: Comunicado nº AL023511, de 02/05/18, do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando 
liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da 
Escola Municipal Professora Delacir de Melo Lima, no valor de R$ 
3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais); Comunicado nº AL023512, 
de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE, informando liberação de recursos financeiros à Associação de 
Pais e Mestres da Escola Municipal Criança Feliz, no valor de R$ 
1.917,00 (mil novecentos e dezessete reais); Comunicado nº 
AL023513, de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Cunhantã Curumim, 
no valor de R$ 3.030,00 (três mil e trinta reais); Comunicado nº 
AL023514, de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Cantinho Feliz, no 
valor de R$ 2.430,00 (dois mil quatrocentos e trinta reais); Comunicado 
nº AL023515, de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Palmira de Castro 
Machado, no valor de R$ 10.485,00 (dez mil quatrocentos e oitenta e 
cinco reais); Comunicado nº AL023516, de 02/05/2018, do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando 
liberação de recursos financeiros à Associação de Pais e Mestres da 
Escola Municipal Branca de Neve, no valor de R$ 11.268,00 (onze mil 
duzentos e sessenta e oito reais); Comunicado nº AL023517, de 
02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE, informando liberação de recursos financeiros à Associação de 
Pais e Mestres da Escola Municipal Raio de Sol, no valor de R$ 
10.476,00 (dez mil quatrocentos e setenta e seis reais); Comunicado nº 
AL023518, de 02/05/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
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Deputado Jalser Renier, em nome do qual cumprimento todos os 
componentes da Mesa. Saúdo toda a população de Caroebe e saibam 
que o município de vocês é muito importante para o nosso estado, 
tanto no aspecto agrícola, quanto na exportação de produtos, como 
é o caso da banana, que é conhecida em todo o estado. Quero saudar 
todas as pessoas que serão homenageadas hoje aqui nesta Casa e dizer 
da importância de cada um dos senhores e das senhoras para o nosso 
estado. Hoje, ao receberem essa Comenda Orgulho de Roraima, cada 
um dos seus familiares deve pensar que realmente vocês representam 
o orgulho para todos nós que estamos nessa sessão. 
 Em nome de todos os meus colegas parlamentares, eu digo 
que estamos muitos felizes em estar aqui, hoje, no Caroebe, com este 
importante programa, que é o Assembleia ao seu Alcance. Desde que 
chegamos ao município, nos propomos a ouvir o que a população tem 
a nos dizer. Estive sentada lá na praça conversando com as pessoas, 
com quem quis se aproximar, porque muitos não querem vir aqui 
ao microfone contar os problemas do município, mas estivemos 
escutando as pessoas fora dessa sessão oficial e foi muito bom. Então, 
Presidente, nós é que agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui 
com toda a população. E gostaria de agradecer, em nome dos nossos 
colegas, pela hospitalidade do prefeito, que desde cedo está conosco 
para todo lado. E agradecer a hospitalidade da população também. 
Lá na Assembleia, eu coordeno a Procuradoria Especial da Mulher 
e estaremos, hoje, aqui em Caroebe, dando atendimento a quem nos 
procurar. Temos núcleos importantes onde as pessoas podem buscar 
atendimento e, com certeza, daremos uma resposta a essas pessoas que 
procurarem os nossos serviços. Muito obrigado e um abraço a todos.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Deputada 
Lenir. Gostaria de agradecer o Prefeito do município de Caroebe, 
Agilson, muito obrigado pela sua acolhida. Agradeço imensamente a 
maneira e a parceria com que a prefeitura tratou o Poder Legislativo, 
bem como o Exército Brasileiro, a Aeronáutica, a Polícia Militar da 
Assembleia Legislativa, o SAMU e todas as instituições que estão 
envolvidas no propósito de levar atendimento médico a essas pessoas, 
dando-lhes condições de solucionar seus problemas. Agradeço 
imensamente a parceria que Vossa Excelência nos deu com o 
Presidente da Câmara e todas as autoridades do município de Caroebe. 
Por sugestão do eminente Deputado Marcelo Cabral, vamos abrir 
espaço para que as pessoas possam falar. Vamos colocar a fala para 
um Deputado, uma ou duas pessoas da galera, depois um Vereador. 
Vamos cronometrar o tempo para que realmente seja respeitado, para 
aquele que puder falar. A palavra está franqueada a qualquer pessoa 
que queira falar de qualquer assunto, pois a Assembleia está aqui para 
ouvi-los. Só peço que a pessoa se identifique.
 O Senhor Vereador Professor Marçal, do Município de 
Baliza – Senhor Presidente, senhores vereadores, população em 
geral, boa noite. Quero repassar uma informação que certamente já é 
de conhecimento de muitos de vocês, para a governadora do Estado: 
o anseio de quem mora aqui no sul do estado. Estamos com quase 
todas as vicinais intrafegáveis, transporte escolar não está indo até o 
final das vicinais. Foram renovados alguns contratos de algumas rotas 
e, em algumas vicinais, o transporte escolar está há 15 dias parado. 
Então, quero levar até vocês esse conhecimento para que cobrem 
da governadora. Temos nossas escolas, que estão praticamente sem 
condições de funcionamento. Então, era isso que eu queria repassar 
para vocês. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade e reconhecer 
o grande trabalho da Assembleia, juntamente com todos os deputados, 
e aqui quero destacar o Deputado George Melo. Muito obrigado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Muito obrigado, 
Massau. Fica franqueada a palavra ao Presidente da Câmara de 
Caroebe, Vereador Osmar.
 O Senhor Vereador Osmar – Bom dia, Senhor Presidente, 
Deputado Jalser, demais autoridades, agradeço pela oportunidade 
de estar aqui participando dessa sessão. Quero dizer que estamos 
próximos também aos olhos de Deus e é isso que nos dá esperança 
em futuros melhores. Cada um dos senhores terá aqui a oportunidade 
de ouvir de cada caroebense, de cada cidadão que ajudou a rabiscar a 
história deste município, do sofrimento que estamos passando. Mas 
tenho muita fé em Deus que este sofrimento está muito próximo de 
acabar, os senhores tenham a certeza disso. E é por isso que cada 
um de nós tem o papel fundamental de brigar dia após dia para que 
o nosso Caroebe tenha um desenvolvimento próspero. E quando eu 
falo de desenvolvimento, senhoras e senhores, é alguém que tenha o 
compromisso de fato e de direito com esta terra. Alguém que ouse olhar 
para a nossa energia, que hoje não temos, alguém que ouse olhar pela 
emancipação das nossas terras, porque hoje estamos aqui e não somos 

da Comissão de Orçamento, prevista para esta data, foi transferida 
para a próxima segunda-feira, às 15h. A Senhora Deputada Aurelina 
Medeiros parabenizou o servidor Wanderlan, o Deputado Jorge 
Everton e o ex-Deputado Chico Guerra pela passagem dos seus 
aniversários. O Senhor Deputado Gabriel Picanço parabenizou o 
Senhor Wanderlan, servidor desta Casa, e o ex-Deputado Chico Guerra 
pela passagem de seus aniversários, desejando-lhes saúde. E, não 
havendo mais nada a tratar, às dez horas e nove minutos, o Senhor 
Presidente encerrou a Sessão, convocando outra para o dia 29, à hora 
regimental. Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Mozart, Coronel Chagas, 
Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, George 
Melo, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Naldo da 
Loteria, Odilon Filho, Oleno Matos, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

TERMO DE NÃO REALIZAÇÃO DA SEGUNDA MILÉSIMA 
SEPTINGENTÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
QUINQUAGÉSIMO QUINTO PERÍODO LEGISLATIVO DA 
SÉTIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE RORAIMA.
Às nove horas do dia vinte e oito de junho de dois mil e dezoito, no 
Plenário desta Casa Legislativa, o Senhor Presidente em exercício, 
Deputado Coronel Chagas, solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário, 
Deputado Evangelista Siqueira, proceder à verificação de quórum 
para a abertura dos trabalhos, o qual informou não haver. Em seguida, 
o Senhor Presidente suspendeu a abertura dos trabalhos pelo tempo 
regimental de dez minutos. Após o tempo estipulado, por falta de 
quórum regimental, às nove horas e trinta e sete minutos, o Senhor 
Presidente em exercício, Deputado Coronel Chagas, transferiu a 
Sessão para o próximo dia 03 de junho, à hora regimental. Registraram 
presença, no painel, os Senhores Deputados: Angela A. Portella, 
Coronel Chagas, Evangelista Siqueira, Lenir Rodrigues e Marcelo 
Cabral.

ATA SESSÃO ITINERANTE

ATA DA 17ª SESSÃO ITINERANTE, EM 26 DE ABRIL DE 2018
55º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA

= ALE AO SEU ALCANCE =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER

MUNICÍPIO DE CAROEBE
 Às dezesseis horas e quinze minutos do dia vinte e seis de 
abril de dois mil e dezoito, na Praça do Caroebe, deu-se a décima 
sétima Sessão Itinerante do quinquagésimo quinto Período Legislativo 
da sétima legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Convido para tomar 
assento à Mesa o Senhor Prefeito Agilson; o vice-Prefeito Zélio 
Galdino; Vereador Osmar Filho, Presidente da Câmara do Município 
de Caroebe; Vereador Gervinho, da Loja União; Vereador Vaguinho. 
Convido o meu amigo, ex-governador do Estado de Roraima, José 
de Anchieta, para compor a mesa dos trabalhos; o Vereador Áquila 
Prudente; Vereadora Maria Filomena, mais conhecida como Filó; 
Vereador Nicodemos Saraiva; Vereador Professor José Carlos. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
verificação de quórum.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, há quórum para abertura dos trabalhos. 
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Neste momento, 
havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus e em nome do 
povo roraimense, declaro aberta a presente Sessão Itinerante. Em sinal 
de respeito, convidamos todos para, de pé, cantarmos o Hino Nacional 
brasileiro e o Hino do Estado de Roraima.
  (Execução dos Hinos)
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Quero agradecer 
imensamente todos os telespectadores dessa emissão 57.3 que 
acompanham ao vivo a nossa programação. Estamos, neste momento, 
no município de Caroebe, levando ao conhecimento de toda a 
população o reconhecimento a esses homens e mulheres, pelos 
trabalhos realizados neste município, onde o Poder Legislativo 
oficializa, nesse ato, e dá a cada um deles a Comenda Orgulho de 
Roraima. 
 Neste momento, a palavra será franqueada às personalidades. 
Devo dizer que vamos fixar um tempo de 2 a 3 minutos. Então, vamos 
ouvir, neste momento, a Senhora Deputada Lenir Rodrigues.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Boa noite, 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, 
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sempre cuidando dessa parte espiritual das pessoas, indicando o bom 
caminho e fazia, inclusive, Presidente, os primeiros partos daquela 
vicinal, porque, à época, não tinha médico. A dona Lindete ajudou 
muita gente, neste Município de Caroebe, a nascer. A Senhora é nosso 
orgulho e, por isso, será homenageada nesta noite de hoje. 
 O Senhor José Paulo de Souza, nosso querido Zezinho 
do PT, sendo homenageado pelo grande trabalho que fez e faz pela 
agricultura familiar deste município. Você é sócio-fundador do 
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais deste município, 
por isso também deixou registrado a sua marca e sua história. Foi 
vereador por dois mandatos, isso lhe qualifica pela luta que você tem 
em favor do Município de Caroebe e também ser reconhecimento de 
orgulho do nosso estado. 
 E, por fim, quero cumprimentar o nosso amigo José Esteve 
da Silva, produtor rural, nascido no Mato Grosso, mora aqui há muito 
tempo e tem dado uma grande colaboração para este município. 
Pai de sete filhos, pai exemplar, homem digno e justo, participa da 
Assembleia de Deus e tem dado um testemunho de vida espiritual para 
a população de Caroebe. O senhor é digno de receber essa homenagem. 
É por isso que hoje vamos apresentá-lo aqui. Todos vocês farão parte 
da história da Assembleia Legislativa neste município, por lutarem por 
um Roraima mais justo, fraterno e, acima de tudo, por colaborar com 
o município de Caorebe. Obrigado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Deputado 
Evangelista Siqueira. Com a palavra, a Senhora Deputada Aurelina 
Medeiros.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Boa noite a 
todos. Em nome do Presidente Jalser Renier e do Prefeito Agilson, 
quero saudar a Mesa e todos que estão aqui. É bom estar aqui no 
Caroebe ouvindo as pessoas, não só hoje, mas sempre. Nós sempre 
estamos aqui, acompanhamos os problemas. Quero dizer que a solução 
está aqui. Nós podemos realizar tudo o que as pessoas sonham, porque 
conhecemos os problemas e queremos estar aqui hoje para dizer que 
a solução está aqui. Às vezes, as pessoas pensam que ser político 
é ficar lá em Boa vista, mas, quando a gente não está aqui, tem os 
nossos amigos, tem as pessoas que trabalham conosco, tem as pessoas 
que nos visitam sempre e que nos levam os problemas todo tempo e 
também são problemas que, ao longo dos anos, a gente assiste. Sou 
política há mais de 20 anos. Quando comecei a vir ao Caroebe, aqui 
tinha apenas seis casas. Começamos a abrir vicinais, criar projetos de 
assentamento e as pessoas começaram a vir pra cá. A gente evoluiu 
muito, mas os problemas persistem, problema de regularização 
fundiária, é um câncer que faz mal a todos nós. Nós, juntamente com 
o Presidente Jalser, já estivemos em Brasília com todos os Deputados 
e o Presidente da República tentando resolver a questão fundiária, 
bem como a questão de energia, porque não é só o Caroebe que sofre, 
Boa Vista também, a qualquer momento pode ficar sem energia. Que 
bom seria se hoje estivéssemos aqui entregando os títulos definitivos 
das terras! Nós não conseguimos tudo, mas nosso estado é novo e já 
conseguimos melhorar. 
 Na questão da energia, tem vicinais que não tem, nós 
sabemos, não é só no Caroebe que tem estradas ruins. Colocamos 
emendas parlamentares, os outros Deputados colocam, mas o dinheiro 
não chega. A gente vai chegar e dizer: meu povo, a gente está vivendo 
uma crise neste país, o problema de vicinal não é de hoje e não vai 
acabar amanhã, mas é um problema que nós conhecemos, estamos 
perto vendo o sofrimento de cada um produtor. Tenho certeza que 
nenhum político que aqui está, Vereadores, Vereador Osmar, que 
sempre está lá, o Prefeito, cada Deputado, bem que a gente gostaria de 
chegar aqui e ter todas as condições para resolver tudo, mas uma coisa 
a gente sabe, temos muita consciência da nossa função, do nosso papel 
e somos incansáveis na busca de solução, principalmente solução para 
a energia elétrica. Quem dera que dependesse da Assembleia. Somos 
os primeiros a ser cobrados pelos vereadores que aqui estão, por vocês, 
que têm eles mais perto de vocês. Quem dera se pudéssemos resolver 
a regularização fundiária, graças a Deus a gente chega até aqui sem 
atoleiro na BR-210. Que bom! É um sonho! Então, é isso da parte da 
Assembleia. Político não é enfeite. Cada pessoa que recebe um voto, 
recebe o voto da esperança de cada um, e cada um dizendo: dessa vez 
vou acertar, vou resolver o meu problema, mas o político nem sempre 
pode. 
 Quero dizer que tem muitas pessoas que podem ser 
homenageadas, pioneiros deste município. A gente está buscando os 
mais velhos, por exemplo: três ex-vereadores, Deja, Romeu e Gilberto, 
são pessoas do início do Caroebe. Deja com família imensa, Gilberto, 
meu amigo, Romeu lá do seu Paraguai. Dois técnicos agrícolas que 

donos das terras de Caroebe. Se queremos falar de desenvolvimento, 
temos, acima de tudo, em primeiro lugar, que resolver a nossa situação 
fundiária e tenho certeza que nós contaremos com os senhores. No 
mais, Senhor Presidente, senhores deputados, os senhores estão de 
parabéns. Mais uma vez, muito obrigado, Deputado Jalser, por trazer 
a Assembleia aqui no município de Caroebe. E que cada homenageado 
hoje receba o abraço da Câmara Municipal de Caroebe, um grande 
abraço e um beijo a cada um de vocês. Muito obrigado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Vereador, 
Presidente da Câmara do Caroebe. A palavra está com o Deputado 
Naldo da Loteria.
 O Senhor Deputado Naldo da Loteria – Senhor Presidente, 
boa noite a todos. Só para fazer o registro, aqui na cidade de 
Caroebe, que é um município importantíssimo para o nosso Estado. 
Um município que se destaca com a produção da banana e a gente 
vê a reclamação do Vereador com a questão do abandono em que se 
encontram as vicinais, a questão da energia que não foi resolvida. 
Quero fazer um apelo às pessoas de que a gente só vai mudar isso 
através da política, e quem não regularizou ainda o título, temos até 
o dia 9 de maio. A única forma de mudarmos as coisas é votando em 
quem tem experiência. Era isso que eu queria deixar como registro 
para que, juntos, através das eleições, possamos mudar o destino desta 
terra. Muito obrigado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Continua franqueada 
a palavra aos Senhores Deputados e demais presentes.
 O Senhor Denis Cruz – Sou morador de Caroebe desde de 
1981. Quero saudar aqui o Presidente Jalser Renier e, em nome de 
toda bancada que se encontra presente, também do vereador Osmar, 
Presidente da Câmara de Caroebe, dos Vereadores, bem como do 
Prefeito, os quais se encontram presentes. É a primeira vez que temos 
o privilégio de ter a Assembleia ao seu Alcance, trazer os Deputados 
para ouvirem o que a população tem a dizer, mas, infelizmente, 
muitos sabem falar quando não têm autoridades, mas, quando as 
autoridades aparecem, calam-se. Estou aqui para falar do produtor 
rural. Meu pai tem 80 anos, tem plantação de banana, tem uma criação 
de peixe e até agora, para ele e para muitos outros, não tem nada de 
financiamento, não tem nada que venha melhorar e aprimorar. A cada 
dia que passa, o mercado requer qualidade de produto e, para que se 
tenha qualidade de produto, tem que ter terras gradeadas, que tenha 
acompanhamento técnico. Nós temos técnicos, mas são poucos, para 
atender todas as vicinais. Então, peço apoio, encarecidamente, aos 
Senhores Deputados. E quero saudar meu amigo Deputado George 
Melo, meu abraço. Quero que fique registrado e que vocês levem em 
pensamento o que fazer para trazer uma capacitação técnica para cada 
produtor, porque, se plantar, dá e, se tiver acompanhamento, vai ser 
muito melhor. Obrigado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado! Será feito 
o registro. Com a palavra, o Senhor Deputado Evangelista Siqueira.
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira – Senhor 
Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores membros da 
Mesa. Quero, na pessoa do Vereador Vaguinho, cumprimentar todos da 
Mesa e, em nome da nossa querida Lindete, todos os demais presentes. 
Quero dizer da alegria e satisfação de estarmos aqui neste Município 
de Caroebe, que muito tem contribuído com o desenvolvimento do 
Estado e que também sofre com as dificuldades, assim como tantos 
outros municípios. Vir para o Caroebe, estar com vocês, trazer o estafe 
da Assembleia é nossa função para ouvir, porque sabemos que vocês 
nem sempre conseguem estar presentes em Boa Vista para participar 
de uma Sessão Legislativa, e levarem os anseios de vocês até a 
Casa parlamentar. Por essa razão, a Assembleia Itinerante chega até 
Caroebe, traz o seu serviço, traz os Deputados para ouvir os anseios 
de cada um de vocês e encaminhar aquilo que é da competência do 
governo municipal e aquilo que também é da competência do governo 
estadual. E, lógico, encaminhar aquilo que é da competência da 
Assembleia Legislativa para que possamos resolver os anseios deste 
município, através daquilo que compete à Assembleia Legislativa do 
Estado de Roraima. 
 Agora quero me ater a falar de três pessoas que tive 
alegria e a honra de indicar para que, daqui a pouco, possam receber 
a homenagem justa e digna da Assembleia, pelo reconhecimento do 
trabalho que fazem e realizam para a sociedade de Caroebe. Gostaria 
de cumprimentar e anunciar Dona Maria Lindete da Silva Dionízio, 
que, agora, em fevereiro, fez 50 anos de casada. Parabéns! Casada 
com seu Raimundo Dionízio, é agricultora familiar e tem trabalhado 
muito na vicinal pelo desenvolvimento do município e fundou a Igreja 
São João Evangelista. As celebrações antes eram feitas na sua casa, 
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a história do Município do Caroebe. Obrigado a todos vocês e a todos 
os homenageados: senhores Agiles, Miguel Preto, Silvio e muitos que 
estão aqui. O Deputado Xingú não está presente porque é o aniversário 
do irmão dele, mas mandou um abraço para todos vocês. E dizer que 
o prefeito Argilson está correndo dia e noite para que os projetos 
venham ser desenvolvidos iguais ao do Incra. Têm prefeituras para 
quais foram alocados recursos em novembro e a nossa foi em janeiro 
e nós licitamos e já estamos pagando a ordem de serviço sexta-feira 
e, com certeza, a empresa vai estar entrando em nosso município e, 
antes das eleições, as vicinais estarão recuperadas. Tenho fé em Deus. 
Começaremos, no curto período de tempo, a reconstruir o Caroebe. 
Obrigado e meus parabéns, Presidente Jalser. Caroebe está de portas 
abertas para Vossas Excelências e o nosso futuro governador Anchieta 
Junior. Obrigado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Prefeito, 
pelas suas palavras. Continua franqueada a qualquer pessoa que queira 
falar. Convido a Vereadora Eduarda para tomar assento a Mesa. 
 Com a palavra, a senhora Lindete.
 A Senhora Lindete – Boa noite. Moro na Vicinal 10 há 37 
anos e a gente vem tendo muitas dificuldades no município. Não temos 
estrada de Caroebe para Entre Rios, as vicinais estão acabadas. Como 
o rapaz falou, não está tendo aula por falta de estrada e os ônibus 
não podem trafegar. A gente vem no hospital, tem o médico com 
caneta e o papel, mas nada pode fazer porque não tem condições. Hoje 
mesmo ficamos sabendo que, para fazer o almoço no hospital, uma das 
técnicas de enfermagem saiu para pedir uma lata de óleo, porque não 
tem nada. Estive com meu esposo internado e, no dia que estive lá, 
não teve alimento para fazer para as pessoas. Eu espero que melhore a 
situação. Sei que vocês têm boa vontade de melhorar a situação e nós 
juntos temos que lutar. A Deputada Lenir está me ouvindo e ela me 
conhece e sabe do nosso sofrimento. Então, vocês têm que lutar por 
isso, porque, quando a gente chega em um hospital com uma pessoa 
doente, a gente fica desesperado por não ter o que fazer, os nossos 
filhos precisam estudar e nós não podemos nos deslocar daqui, e ir 
para Boa Vista, e levar os filhos para estudarem. Então, se vocês não 
puderem resolver, leve à governadora, porque, de 4 em 4 anos que a 
gente vota, é atrás de melhorar a situação, de melhorar o município 
para que a gente possa viver melhor. Muito obrigado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigada, Dona 
Lindete. Eu pergunto se tem alguém aqui na Mesa que gostaria de 
fazer algum comentário sobre a colocação feita pela Dona Lindete?
 A Senhora Vereadora Maria Filomena Costa Sousa, Filó 
- Boa noite a todos. Dona Lindete está coberta de razão. Eu trabalhei 
no hospital 11 anos e seis meses e sei da dificuldade que a gente tem 
ali dentro. O pessoal até sorria da minha bolsa porque tinha sabonete, 
tinha até agulha para costurar, porque, muitas vezes, lá não tinha nada. 
Então, o povo aqui precisa mais de apoio. Sou vereadora e corro atrás, 
mas a situação do hospital é crítica. Sei da dificuldade que o Ernandes, 
que hoje é o nosso diretor, está passando todos os dias, pois, duas 
vezes na semana, ele vai para Boa Vista atrás de ajuda, muitas vezes 
usa o próprio salário para isso. Foi muito boa a vinda dos senhores 
aqui para ouvir e levar o conhecimento das dificuldades por que passa 
o município. Obrigada.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Senhor 
Presidente, só para dizer que estive no hospital do Caroebe há poucos 
dias e sabemos que este hospital ficou anos na responsabilidade do 
Município, não é, Filó? E, só há pouco tempo, ele foi repassado para 
a responsabilidade do Estado. E os problemas ditos aqui de falta de 
remédio e de isso ou aquilo existe realmente, mas ele está passando 
por uma grande reforma, sendo adequado para melhorar as condições 
de atendimento da comunidade. Hoje estávamos chegando aqui e 
soubemos que chegou um avião da FAB com uma quantidade imensa 
de medicamentos para abastecimento do estado. E todo mundo sabe 
que o que se programa hoje para um mês de atendimento nos hospitais 
acaba em dez dias, dada a demanda muito grande de venezuelanos. 
E tudo isso não justifica a falta de uma lata de óleo, como disse a D. 
Lindete, mas só para dizer que, há muitos anos, a questão da saúde já 
vem preocupando, chegou ao ponto de, não sei se já foi o Agilson que 
devolveu a responsabilidade do hospital para o Estado, porque não 
tinha sequer condições físicas de ficar funcionando. Obrigada.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral – Senhor Presidente, 
boa noite a todos e a todas aqui presente. Quero agradecer primeiramente 
a Deus por estarmos hoje no município do Caroebe, e aproveito para 
agradecer a presença de todos a este ato do “Assembleia ao seu 
Alcance”. Quero começar, Presidente, agradecendo a sua coragem 
e a sua vontade em trazer a Assembleia ao município mais distante 

também fazem história aqui no Entre Rios, Vicente e Beto, são pessoas 
que têm nome neste município e Dona Margarida, do Hotel, pioneira e 
produtora rural, empreendedora no município de Caroebe. Tem tantas 
outras pessoas, ex-vereadores, amigos, técnicos, pessoas fundadoras 
que, em outra oportunidade, nós vamos ter orgulho de poder falar o 
nome de vocês. Um abraço e muito obrigado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Deputada 
Aurelina Medeiros. Neste momento, passo a palavra ao Prefeito do 
Município de Caroebe, Argilson.
 O Senhor Prefeito Argilson Martins – Boa noite, 
Excelentíssimo Senhor Presidente, Jalser Renier, senhoras e senhores 
deputados, comunidade do Caroebe aqui presente, nosso amigo e 
companheiro ex-governador do Estado de Roraima, Anchieta Junior, 
senhores homenageados aqui nessa noite. Em nome da Câmara, pela 
força feminina, em nome da Vereadora Filomena, parabenizo todos 
vocês. Quero aqui dizer, no início das minhas palavras, a todos os 
Deputados aqui presentes o quanto nos sentimos honrados em receber 
essa homenagem neste momento. Momento ímpar. Quando cheguei 
neste município, tinha seis anos de idade, com meu pai ainda muito 
jovem. Aqui no Caroebe era simplesmente uma clareira aberta em 
plena selva amazônica, tinha apenas seis casas de ubim e, ao longo 
de 38 anos, nós construímos com minha família e junto com o povo 
sofrido e esquecido neste município, uma história. E em nós vimos o 
início das vicinais serem abertas. E aqui, neste momento simbólico, 
tenho a oportunidade de estar como Prefeito e, praticamente, filho 
desta terra. E, como Prefeito, não poderia ser ingrato ao povo do 
Caroebe, onde haverá homenageados e lembrados. Não poderia deixar 
de dizer aos produtores do Caroebe e parlamentares presentes que nós 
não temos medo, não nos acovardamos, temos lutado dia e noite para 
que o município seja um município melhor, para que o Carobe seja um 
município que nos orgulhe. Sou um homem com temor a Deus e sei 
que nada na vida acontece por acaso. 
 Não posso deixar de lembrar o meu amigo e companheiro 
Deputado Xingú, que ajudou para que me tornasse prefeito hoje; 
do meu amigo que estava naquele momento, que é o Deputado 
George Melo, e que não poderia de ser ingrato ao povo do Caraobe. 
Quando vejo o tanto que a prefeitura tem lutado e buscado o apoio e 
entendimento desse governo que está aí hoje. Não tenho medo de dizer 
em praça pública de quantas vezes entrei naquele Palácio e pedi para a 
governadora ajudar o povo sofrido e esquecido do Caroebe, povo lá da 
15, 5, 6, 7, 4, das 20 vicinais que estão tendo as pontes de água abaixo. 
 Neste momento, vim aqui dizer: governador Anchieta, 
o povo lhe espera, o povo estará nas urnas. Sei porque sou filho de 
Caroebe, o povo que acreditou no Argilson nas urnas é o mesmo povo 
que vai ver o início do inverno que vem. Nós estaremos, sem medo 
de errar, acredito muito em Deus e acredito em nossos vereadores que 
têm compromissos com o município do Caroebe, e que temos sido 
parceiros da Câmara. Infelizmente, temos dois vereadores que, muitas 
vezes, entendem diferente, mas quero dizer que estou aqui dia e noite 
sendo amigo dos Deputados, amigo do Senador campeão de Emenda, 
Romero Jucá, que já conseguiu para este município mais de 30 
milhões, e já destinamos quase 15 milhões de reais com a parceria do 
Incra para o projeto de assentamento de Jatapú. Por onde ando, dentro 
do meu município velho, o povo tem clamado pela volta de Vossa 
Excelência, governador Anchieta. Por isso estamos ansiosos para, em 
pouco tempo, termos nossas praças revitalizadas. Daqui a uns 60 dias, 
estará chegando dois caminhões para a coleta de lixo, ambulância, 
van, medicamentos em nosso hospital, pois o Senador Romero Jucá 
colocou mais um milhão na conta do município. 
 Então, neste momento, quero dizer que um filho de Caroebe, 
que conhece o abandono e sofrimento desta terra, honrará o que o povo 
dizia por uma só boca: se o Argilson e Zé do Galdino não fizerem, 
ninguém mais fará.  Quero aqui dizer, em nome da minha família, 
família que tem história neste município, história do meu pai, que 
está aqui na minha frente. Nunca vi nenhum cidadão cobrar meu pai. 
Quero, depois de 4 anos, escrever minha história neste município, mais 
uma história de luta, história das vezes que fui a Brasília, das vezes 
que bati na porta dos gabinetes e das vezes que fui ao Governo do 
Estado tentando buscar o melhor para o município. A nossa Prefeitura 
não tem recursos nem para comprar a merenda escolar e, muitas vezes, 
temos que fazer mágica, mas a nossa Prefeitura está em dias com os 
nossos servidores públicos. A nossa Prefeitura é a quinta prefeitura do 
estado que está com tudo em dias, mas só Deus sabe o que temos que 
fazer para mantê-la em dia. Tenho certeza que, no ano que vem, vai ser 
muito melhor, porque vamos ter um governo compromissado com o 
município do Caroebe, porque somos do PSDB e o PSDB vai mostrar 



8 BOA VISTA , 04 DE JULHO DE 2018DIÁRIO DA ALE/RR ED. Nº 2789

uma vez desde o início do ano até hoje. Há o COPHORTA, que ainda 
está salvando a pátria lá com melancia e o melão, mas comida mesmo 
que é bom eu acho que chegou uma vez. Nós iniciamos o ano letivo lá 
no dia 5 de fevereiro. 
 Existe outra problemática também, que é com relação a 
professor. Nós já encerramos na sexta-feira o primeiro bimestre e 
tem turmas que não têm professor até hoje, e têm alunos que ficam 
ociosos porque não têm professor para preencher o quadro. Então, a 
gente gostaria que vocês levassem ao conhecimento do Secretário de 
Educação para que tomasse as providências, porque eu, além de ser 
servidora e estar vendo essa problemática, também sou mãe e tenho 
meus filhos prejudicados, no caso, minha filha, prejudicada na escola 
por essa falta de professor. Então, eu gostaria que vocês pudessem, por 
favor, transmitir e resolver esse problema porque o tempo perdido não 
tem como voltar mais atrás, eles já perderam esse primeiro bimestre. 
Quero parabenizar o Deputado Jalser pela oportunidade que ele está 
dando a todos nós aqui, como Presidente da Assembleia, para que nós 
pudéssemos trazer as nossas reivindicações, para que pudéssemos dar 
o nosso grito de socorro, para que você seja a voz que nos representa 
lá. Muito obrigado e parabéns.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Muito obrigado, 
professora. 
 O Senhor Mestre de Cerimônia Renato Barbosa – A 
professora Marlusa esteve fazendo mestrado. Mesmo aqui no interior, 
nós temos pessoas super capacitadas. Essa professora fez mestrado 
e doutorado junto comigo, é uma pessoa super capacitada aqui no 
interior do estado, nesse rincão. 
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, professora, 
receba o nosso abraço. É de pessoas como a senhora que precisamos 
ter nas pastas de Roraima para que a gente mude a história do nosso 
estado e também deste país. A palavra está franqueada a qualquer 
homem ou mulher que deseja fazer uso dela.
 O Senhor Vereador Gervinho – Senhor Presidente, senhoras 
e senhores, em nome do Deputado Xingú, que não está presente, 
em nome do nosso futuro governador, quero saudar todos. Senhor 
Presidente, eu queria pedir encarecidamente a Vossas Excelências 
que pudessem ver o que podem fazer por essa população do nosso 
município, Senhor Presidente, que anda tão sofrida. Aqui vão alguns 
exemplos: eu queria que Vossas Excelências pudessem fazer uma 
fiscalização na ponte da vicinal 24, que, até o momento, nunca foi 
concluída; também queria encarecidamente pedir a Vossa Excelência 
que tomasse alguma posição com relação a essa ponte aqui na região 
do Taboca, aqui próximo ao Caroebe, para que fosse arrumada, 
porque a gente, nós os vereadores e o senhor prefeito, já fizemos 
vários ofícios ao DENIT e, até hoje, eles nunca conseguiram dar uma 
resposta. Quero aqui agradecer e parabenizar a todos, parabenizar 
Vossa Excelência pela atitude de dar oportunidade para essas pessoas 
poderem se manifestar. Muito obrigado, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Vereador 
Gervinho. Eu gostaria agora de convidar o Deputado George Melo 
para fazer uso da palavra. Estamos também ao vivo para todas as redes 
sociais do Poder Legislativo, Facebook, Instagram...
 O Senhor Deputado George Melo – Boa noite a todos, 
Senhor Presidente, prefeito, nosso anfitrião, estamos na sua cidade 
e quero cumprimentá-lo. Aos vereadores e amigos aqui de Caroebe, 
de Baliza, que estão por aqui, também a população em geral. Hoje 
eu quero homenagear o seu Eugenio da 05, plantador de bananas; 
homenagear o Juscelino da 02, um morador antigo daquela vicinal e a 
professora Maria Regina, que é uma professora conhecida por quase 
toda a população aqui de Caroebe. Eu quero dizer aos senhores aqui do 
município de Caroebe da honra que tenho, Presidente, em fazer parte 
do seu grupo, em ver a Assembleia não só se preocupar em legislar, 
mas muito mais que isso, nós estamos trazendo a Assembleia aqui, 
mas nós também estamos levando o que o estado não leva, que é dar 
oportunidade aos nossos jovens. 
 Nós temos o projeto Abrindo Caminhos para as crianças; 
nós temos projetos para preparar jovens que estão querendo fazer 
ENEM, para preparar para concursos, a Assembleia está preocupada 
com isso. Então, Vossa Excelência está de parabéns, tem o nosso apoio. 
É por isso que você é tão forte naquela casa, é porque os deputados 
entendem o grande trabalho que Vossa Excelência faz. Eu quero dizer 
também à população que nós estamos nos aproximando do Dia do 
Trabalhador, o Dia do Trabalho, que será comemorado semana que 
vem e, infelizmente, em Roraima, nós não temos nada a comemorar. 
O trabalhador está há quatro anos, completa dia primeiro agora, sem 
aquele reajuste de 4,6%, que ainda fica abaixo da inflação e o servidor 

deste estado. É louvável sua preocupação em não levar as pessoas até a 
Assembleia, e sim trazer a Assembleia até as pessoas, juntamente com 
todos os seus projetos para ajudar a população deste município. Vossa 
Excelência, como Presidente, teve a coragem de trazer a Assembleia 
até o Caroebe para ouvir as necessidades desse povo, coisa que poucos 
presidentes tiveram, por isso, quero parabenizá-lo e dizer a esse povo 
que aqui está, que Vossa Excelência é o presidente que, juntamente com 
os deputados, trouxe a Assembleia ao homem do campo, ao colono e 
às vicinais mais próximas. Foi Vossa Excelência que teve coragem de 
sair do seu gabinete para trazer a Assembleia a este povo que precisa 
e necessita de atenção. Quero parabenizá-lo, Presidente, como homem 
do campo, como deputado estadual, por Vossa Excelência ter tido a 
coragem e a sensibilidade de trazer a Assembleia hoje ao Caroebe. 
 Quero cumprimentar meu companheiro Osmar, que é meu 
amigo, parceiro, e que me ajuda neste município, que leva muitas 
indicações ao meu gabinete, de onde temos feito muitas cobranças 
sobre as vicinais e pontes desse município, que é uma obrigação do 
Governo do Estado. O Governo do Estado tem a obrigação de cuidar 
e de trazer incentivos de estradas e pontes ao homem do campo. E, 
mais uma vez, digo que é atribuição do deputado estadual receber 
essas indicações de solicitação de reforma ou construção de pontes 
nos municípios, Agilson, pois é responsabilidade do Governo fazer 
isso. Digo aos meus homenageados que estou muito feliz hoje. A D. 
Djanira, que todos conhecem, conhecem como mulher, como cuida 
dos seus filhos e a vida longa que ela tem neste município, mesmo 
antes da sua transformação em município, e sabem da dificuldade que 
é viver aqui. 
 Estou homenageando três mulheres em Caroebe, a Dona 
Maria, a Dona Djanira e a Dona Valderez. Três mulheres guerreiras, 
que conhecem as dificuldades desse município e participam do 
seu crescimento desde sua criação, pois antigamente era uma vila 
que pertencia ao Baliza e, após sua criação, nasceu a esperança de 
desenvolvimento com a chegada de um prefeito e da Câmara de 
vereadores, que proporcionaria uma vida melhor aos seus munícipes. 
O Município de Caroebe é um município com uma das maiores rendas 
per capita do sul do estado, graças a esses homens e mulheres que 
estão aqui, pela banana, pela castanha e pela pecuária. Aqui estão 
as pessoas com os sinais do sol, com o rosto queimado, com a mão 
calejada, pelo seu trabalho, que dão o seu suor. O que eles querem é 
apenas a oportunidade de trabalhar e o apoio do governo, pois eles não 
têm. 
 Eu quero aqui, como deputado estadual, pedir a esta 
Assembleia, a Vossa Excelência, para que cobremos, não só aqui, 
mas também lá em Boa Vista, na Assembleia, a oportunidade de ter 
mais estradas e pontes para este povo que tanto sofre e que tanto tem 
sofrido. E dizer a vocês, meus amigos e amigas do Caroebe, que o 
nosso papel é de ouvir, é de acompanhar, de fiscalizar cada detalhe 
deste estado e que o Presidente desta Casa tem preocupação, não só 
com vocês. Eu estava falando há pouco com ele ali e ele me disse: 
Deputado Marcelo, isso é absurdo, o homem que mais trabalha é o 
homem do campo, o que nós comemos lá em Boa Vista sai daqui do 
Caroebe, e não tem estrada. É verdade, Presidente! Vossa Excelência 
está coberto de razão. Eu quero aqui parabenizá-lo por ter a iniciativa 
e a coragem de sair do seu gabinete e trazer aqui para o Caroebe todos 
os deputados presentes. Queria que o Governo do Estado fizesse 
assim, saísse do seu palácio e viesse aqui para fazer uma reunião como 
Vossa Excelência está fazendo, para ouvir as dificuldades e a cobrança 
do povo de Caroebe. Aí, sim, ele iria ouvir o que é verdade e saberia 
qual é o sofrimento de cada um de vocês. Muito obrigado e boa noite 
a vocês.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Muito obrigado, 
Deputado Marcelo, pelas suas palavras. Queremos apresentar e 
comunicar a todas as pessoas que estão aqui em plenário que nós 
estamos ao vivo pelo canal 57.3 da Assembleia Legislativa do Estado 
de Roraima. 
 A Senhora Marlusa - Boa noite a todos. Eu me chamo 
Marlusa, sou professora, servidora do Estado de Roraima, e trabalho 
no Entre Rios, na Escola Vidal da Penha. Assim como já foi falado 
aqui por alguns colegas, nós temos sofrido muito com relação ao 
descaso do governo com a educação. No que diz respeito ao transporte 
escolar, felizmente, nós temos lá no Entre Rios o seu Zé Monteiro, que 
é um empresário que desde o ano passado não recebeu, ainda está, a 
trancos e barrancos, transportando essas crianças e fazendo com que 
elas cheguem ao destino. Porém, nossos alunos lá, muitos, chegam na 
escola onze e meia, meio-dia, meio-dia e meia. A aula começa às treze 
e não existe merenda na escola. Infelizmente, eu não sei se chegou 
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governo. Obrigado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Muito obrigado por 
suas palavras, nós vamos responder isso logo na sequência, para a 
gente não confrontar os trabalhos da Assembleia, mas vamos responder 
a sua pergunta. Eu quero agora passar palavra a ao ex-governador 
José de Anchieta Júnior, a palavra está franqueada ao senhor. Quero 
comunicar aos vereadores aqui, àqueles que desejarem fazer algum 
adendo nas palavras, por favor, sintam-se à vontade.
 O Senhor José de Anchieta – Boa noite a todos. Boa noite, 
gente. Gostaria de saudar o Presidente da Assembleia, Deputado Jalser 
Renier. Em nome dele, saúdo a todos os deputados aqui presentes e 
ao Prefeito Agilson. Em nome do Vereador Osmar, saúdo todos os 
vereadores, não só os vereadores do Caroebe, mas dos outros municípios 
que nos honram com suas presenças aqui. Saúdo a Cíntia, esposa 
do Deputado Jalser; aos colaboradores da Assembleia Legislativa 
que fazem esse grandioso trabalho da Assembleia ao seu Alcance. 
Parabenizo a inciativa do Presidente e de todos que assim aprovaram 
o projeto, para que o Poder Legislativo fosse capaz de rodar por este 
estado, um estado de 220 mil quilômetros quadrados; um Estado com 
mais de 8 mil quilômetros de estradas e vicinais; um Estado que já está 
com mais de 500 mil habitantes. Para ouvir as grandes demandas dos 
municípios, em especial, hoje, as de Caroebe. Seu Zezinho, o senhor 
foi muito feliz nas suas colocações. Nós não estamos aqui para ficar 
discutindo, debatendo, falando e nem criticando, porque isso não nos 
leva a lugar nenhum, mas nós precisamos fazer referências à grande 
demanda que o estado vive. Aqui não se está atrás de ninguém, de 
quem tem ou não culpa, o importante é que nós temos mais de meio 
milhão de habitantes neste estado. Nós temos um estado que tem 
como vocação o setor produtivo. Então, nós temos que... quem está no 
palácio do governo tem a obrigação de entender que o setor produtivo 
é fundamental para o desenvolvimento deste estado e significa dizer 
que o investimento tem que ser feito. O senhor falou muito bem do 
Zoneamento Ecológico Econômico, que ainda não foi concluído, mas 
isso em breve, com certeza, será concluído, pois começou ainda no 
nosso governo. Isso significa dizer do trabalho que nós tivemos ao 
longo de seis anos e meio, quando nós trocamos todos os motores 
sucateados da CER por rede de alta tensão, energia segura; significa 
dizer que foi o nosso trabalho que fizemos no JATAPU. Quando nós 
deixamos o governo, nós tínhamos 95% da obra concluída, com mais 
4% ou 5% milhões de investimento naquela época e já teria energia 
segura aqui na 210, Entre Rios até Novo Paraiso, mas faltou vontade 
política do governo e hoje se consome cerca de um milhão e meio a 
dois milhões de óleo diesel só aqui em Entre Rios ao Novo Paraíso. Se 
você fizer uma conta rápida, 35 meses de governo vezes dois milhões 
são 70 milhões de reais de óleo diesel, onde, se tivesse gasto 5 milhões 
há três anos e meio atrás, a gente estaria com a energia segura aqui, de 
Jatapú. A gente tinha uma equipe que dava assistência ao homem do 
campo. São comparações que a gente faz, não desmerecendo o homem 
do campo, não querendo fazer comparações levianas, mas o homem 
do campo, na nossa época, tinha assistência técnica e aqui o Vicente 
sabe, o Paulo sabe, todos sabem que nós tínhamos o projeto capoeira 
e aração de terras, nós tínhamos a doação de sementes, nós tínhamos 
um trabalho em cada município com patrulha mecanizada, garantindo 
a trafegabilidade das nossas vicinais, essas que representam não só 
o direito de ir e vir do cidadão, mas o escoamento da produção e o 
direito das crianças irem para as escolas. Então, nós devemos, seu 
Zezinho, pontuar tudo isso, nós devemos pontuar para quem tem 
memória e sabe da necessidade, e sabe do que eu estou falando. Eu fui 
o único governador do Brasil que conseguiu asfaltar 400 quilômetros 
de estradas-vicinais, aqui mesmo, saindo na 26 que chega na colina 
foi uma vicinal. Infelizmente, eu não consegui concluir, mas era uma 
opção das pessoas que produziam banana sair para Manaus e andar 70 
quilômetros a menos daqui para Manaus, indo por aqui pelo Baliza e 
vai até a Colina. 
 Me dou ao direito de dizer que a Saúde é uma pedra no 
sapato de todo gestor, mas o que estamos vendo acontecer no estado 
hoje, Deputado, é um absurdo. Ontem estive visitando o Hospital 
Geral, pois tenho um amigo que está na UTI, infelizmente, e vi a 
situação do hospital. O Estado, o governador é o responsável pela 
média e alta complexidade e a baixa complexidade é responsabilidade 
dos prefeitos. Aqui era uma Unidade Mista, mas, hoje, é exclusiva do 
Governo e estamos vendo, por negligência médica, pessoas morrerem 
no Hospital Geral por falta de remédios e isso nós não podemos mais 
deixar acontecer. Não falo como pré-candidato não, falo como cidadão, 
pois escolhi este estado para morar há quase 30 anos atrás e já tive a 
oportunidade de passar seis anos e meio como governador, e convivi 

não vai ter. Quero aqui também me solidarizar com o prefeito, que 
não tem recebido seu ICMS e, por isso, tem tido muita dificuldade 
para pagar os salários. Esse Estado infelizmente está vivendo disso, 
a população está sofrendo. Nós não temos ponte. O vereador, ainda 
há pouco, estava reclamando de ponte. A sua reclamação, Vereador, 
eu ouço todo dia em Boa Vista. Reclamo de vicinal, reclamamos da 
falta de medicamentos no posto, pois não é de hoje que isso acontece, 
é desde o começo desse governo. É desse jeito, não tem remédio, não 
tem material cirúrgico, não tem transporte escolar, senhores, não tem 
merenda. 
 Esse governo tem que acabar logo e, aí, Anchieta, eu 
estava sentado ali do seu lado e lembrei quando eu andava pelas 
vicinais e nós tínhamos vicinais para andar quando Vossa Excelência 
era governador. Isso não faz muito tempo não, Anchieta, faz pouco 
tempo. Nós tínhamos vicinais, nós íamos ao hospital e havia remédio, 
os funcionários recebiam em dia. Vossa Excelência nunca tratou os 
funcionários como estão sendo tratados agora, tenho certeza. Em 
Roraima, a população está sofrendo perseguição, é uma família que 
comanda este estado, uma quadrilha que comanda este estado e eu, 
sinceramente, digo isso toda semana em Boa Vista. Eu venho alertando 
a população, o povo de Roraima, para esse desgoverno que está aí. 
Então, eu, com muita tranquilidade, já escolhi o meu governador que 
é o José de Anchieta. Eu tenho certeza que vai ser o governador do 
grupo do meu Presidente Jalser também, é só as coisas andarem e 
vamos juntos caminhando para fazer um grande trabalho por Roraima 
de novo. Muito obrigado e boa noite a todos.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Muito obrigado, 
Deputado George Melo. A palavra está franqueada para qualquer 
cidadão ou cidadã que deseja fazer alguma pergunta. Lembrando as 
pessoas que chegaram agora, vocês podem vir aqui à frente que nós 
temos lugares aqui para vocês sentarem, se assim desejarem.
 O Senhor Zezinho do PT – Boa noite aos companheiros 
e companheiras, aos nobres deputados. Diante de tanta fala que ouvi 
aqui, eu fui pondo na cabeça de quem pode resolver os problemas do 
nosso estado. Nós temos um estado que é novo, mas não é tão novo 
assim, o Estado já tem mais de 30 anos e mais 10 dez anos de território. 
Na verdade, o Estado já tem mais de quarenta anos, então nós não 
podemos dizer que está engatinhando não, já está envelhecendo, na 
verdade. Quando nós viemos aqui, Presidente, eu tenho muita honra 
em falar do seu nome, queremos saber o que a Assembleia Legislativa, 
junto ao Governo do Estado, pode fazer para resolver o problema 
fundiário deste estado? Eu lembro quando a Presidenta Dilma tinha 
a boa vontade de resolver o problema fundiário deste estado, mas o 
estado não fez o dever de casa, não fez zoneamento que resolveria 
o problema de todo mundo. Todos os agricultores ficaram ansiosos 
quando sabiam que iam ter as suas propriedades, que poderiam 
explorar cerca de 50% de suas propriedades, mas parece que foi um 
sonho e até hoje o estado não fez o dever de casa. O que Assembleia 
pode fazer junto com a governadora do Estado? O que podemos fazer 
juntos? 
 O problema do hospital, a Prefeitura é muito pesada e 
quando passou para o Estado, ainda na gestão do Paulo, não foi nessa 
gestão de agora, foi passada, na gestão do Paulo, porque a Prefeitura 
não aguentou manter, porque só tinha nome, mas quem mantinha tudo 
era a prefeitura e nenhuma prefeitura aguenta. O que nós podemos 
fazer para resolver essa questão fundiária de estrada? Eu lembro que 
quando as estradas eram muito bem-feitas, mas INCRA estava perto, 
todos os colonos aqui sabem quantas vicinais licitamos. O INCRA 
junto com a prefeitura fez parceria, isso que é importante. Agora, eu 
pergunto o que nós temos que fazer? 
 Eu acho que população está fazendo a parte dela. É um 
município muito promissor esse Caroebe, em renda financeira, mas 
a renda que o Caroebe tinha está se acabando, daqui a dez anos 
nós podemos dizer que estaremos iguais aos outros municípios do 
estado, pobres do mesmo jeito, porque está se acabando a esperança 
do povo, a forma de trabalhar, e nós estamos esperando resolver o 
problema fundiário deste Estado para poder produzir mais. Eu cheguei 
aqui primeiro que o prefeito. Cheguei aqui criancinha e todo mundo 
sonhando que este estado, que esse município, ia ser promissor. Está 
acabando esse sonho deputados, o sonho desse povo está se acabando 
assim como a minha idade também chegou. Quando cheguei, eu era 
jovem, com 22 anos, junto com a minha idade está indo a minha 
esperança e de todos os roraimenses que estão aqui. O que nós 
podemos fazer aqui? Eu vou fazer a pergunta: O que a Assembleia 
pode fazer para resolver todos esses problemas que foram ditos aqui, 
junto ao Governo do Estado, ao invés de ficar jogando pedra só no 
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tudo não. As dificuldades são do nosso estado e a responsabilidade é 
de todos nós. Não que nós tenhamos dinheiro para resolver, mas temos 
as pernas e a boca para brigar igual a todo mundo.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral pede Questão 
de Ordem – Presidente, gostaria de entender o que a Deputada 
Aurelina falou quando disse que tem alguém em Brasília segurando a 
transferência das terras. Gostaria que ela dissesse o nome dessa pessoa 
que está segurando e atrapalhando esse papel para vir para Roraima, 
para sabermos quem é e podermos cobrar dessa pessoa. Gostaria de 
saber o que é que está travando isso lá em Brasília.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros pede Questão de 
Ordem – É o Governo Federal, Deputado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Passo a palavra para o 
Vereador Nicodemos, lembrando apenas que precisamos evoluir para 
a festa e para a homenagem a todas as pessoas que fazem história aqui 
no município de Caroebe.
 O Senhor Vereador Nicodemio Saraiva de Freitas – 
Cumprimento todos os deputados em nome do Presidente Jalser 
Renier, ao ex-governador Anchieta, aos vereadores e ao público 
presente. Gostaria de pedir a Vossas Excelências que olhem pelo 
nosso município, pois temos muitas vicinais abandonadas, com pontes 
caindo. Já fiz vários documentos à Secretaria de Infraestrutura do 
Estado pedindo a reforma das pontes e de escolas. Aquilo que eu sinto 
que meu município precisa eu não escondo. Peço que vocês levem até 
a governadora e cobrem dela, temos que colocar a política de lado 
e fazer pelo povo. Quero falar ao nosso prefeito, porque ele diz que 
tem dois vereadores, que eu e a Vereadora Eduarda somos fiscais do 
município e aquilo que for errado nós vamos cobrar, mas também 
aquilo que for certo estaremos do lado, defendendo o prefeito, porque 
nosso trabalho é defender a população, e não o prefeito ou o governo. 
Se não trabalhar, nós estamos aqui para defender o povo. Obrigado.
 O Senhor Vereador Wagner Gonçalves de Souza, 
Vaguinho – Boa noite a todos. Quero agradecer a todos que estão 
aqui e dizer que é uma satisfação ver a Assembleia aqui com a gente. 
Mas acho que vieram poucos deputados e vejo que as discussões são 
mais políticas, vejo que tem a Assembleia Itinerante, mas também a 
parte política, mas já que estamos aqui para discutir a situação do 
município, vamos fazer isso. Temos problemas com estradas, pontes, 
hospital e com a energia, mas os mesmos problemas que o município 
sofre, o estado também sofre. O prefeito não tem recurso suficiente e 
o estado também não, porque as gestões anteriores deixaram muitas 
dívidas para o nosso município. E no estado também aconteceu isso. 
Todo mundo sabe que foram feitos vários empréstimos em gestões 
anteriores para a construção da nossa hidroelétrica e nunca fora 
construída. E agora, dos recursos que vêm para Roraima hoje, boa 
parte vão de volta para o Governo Federal. Então, o que estamos 
fazendo aqui? Estamos tentando fazer com que o nosso município 
receba recursos sem pressão política. E eu queria que a Assembleia 
fizesse a mesma coisa também, que se juntasse ao Governo do Estado, 
isso no início da gestão e não no final dela, para podermos salvar o 
estado de Roraima e não ficar o governo para um lado e a Assembleia 
para o outro, ou o prefeito para um lado e os vereadores para o outro. 
Temos que ter divergências, mas da forma que está sendo feito, nosso 
estado vai ficar a vida inteira na falência. 
Então, gostaria de agradecer a presença de todos aqui no município, ao 
meu deputado Evangelista, agradeço a presença do povo aqui presente 
e peço ao novo presidente da Assembleia que entrar lá, venha pelo 
menos uma vez por ano com a Assembleia Itinerante, não só no tempo 
de eleição. Sei que Vossa Excelência implantou agora esse projeto, 
por isso lhe parabenizo, mas não pode deixar parar. Em 2009/2010 já 
teve uma Assembleia Itinerante no ginásio poliesportivo e nunca mais, 
por isso quero pedir a Vossa Excelência que não pare com o projeto.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Vereador Vaguinho, 
por dever de justiça sou obrigado a divergir de Vossa Excelência 
em relação a dizer que a Assembleia em seu Alcance está nos 
municípios em ano político. Preciso lhe passar algumas informações 
que, tenho certeza, não são do seu conhecimento, mas a Assembleia 
ao seu Alcance foi aprovada em plenário. Nós já andamos em vários 
municípios, já atendemos para mais de 25 mil alunos da rede pública 
estadual de ensino, somos uma instituição que tem mais de 14 mil 
alunos estudando diariamente nas nossas unidades particulares, e esta 
Casa está em todos os municípios dentro de suas condições. Então, 
precisava fazer esse adendo a Vossa Excelência, até como disciplina 
de conhecimento para que Vossa Excelência tenha essa noção.
 O Senhor Vereador Wagner Gonçalves de Souza, 
Waguinho – Deputado, eu não falei desde o início, disse que, talvez, 

mais de 25 anos ao lado do maior líder desse estado, o Governador 
Ottomar de Sousa Pinto. E hoje me sinto capaz de dizer, de discutir e 
de chamar para o debate todos esses questionamentos do estado. 
 Aproveito esta oportunidade, nesta audiência pública, neste 
município que tanto gostamos, para dizer ao seu Zezinho que não 
perca a esperança, você pode até se desiludir com alguns políticos no 
Brasil e em Roraima, mas não se desiluda com a política não, porque 
a política é uma grande ferramenta para mudar a vida das pessoas. E 
é por isso que, através dela, homens e mulheres, no dia 7 de outubro, 
serão escolhidos pelo voto de cada um de vocês para o ano que vem 
termos um Roraima melhor. Obrigado.
 O Senhor presidente Jalser Renier – Obrigado ao ex-
governador Anchieta. A palavra ainda está franqueada a quem desejar.
 A Senhora Maria Filomena Costa Souza, Filó – Senhor 
Presidente, gostaria de falar sobre os funcionários da limpeza das 
escolas e do hospital, pois tem funcionários que foram demitidos e 
estão há seis meses sem receber sua rescisão. Eu gostaria de falar aqui 
pela classe. Obrigada.
 O Senhor Deputado Chico Mozart – Gostaria de 
cumprimentar a Mesa em nome do nosso Presidente Jalser Renier, 
parabenizá-lo por alcançar mais um município, o município de 
Caroebe, o mais distante do nosso estado. E parabenizá-lo também por 
trazer a este município os mesmos serviços que são oferecidos em Boa 
Vista, com a mesma qualidade e com os mesmos profissionais. Estive 
mais cedo conversando com alguns amigos aqui e o que me foi dito é 
que a maior dificuldade do município diz respeito às estradas, pontes 
e vicinais. Gostaria de sugerir que fosse feito aqui como fizemos 
em outros municípios, através de uma emenda de bancada. E neste 
momento, me comprometo com o município e peço que conste em 
Ata que o Deputado Chico Mozart vai colocar R$ 500 mil reais para 
a recuperação de vicinais, estradas e pontes, porque muitas pessoas 
falaram que o trabalho que tem sido feito aqui, tem sido feito com a 
ajuda do Prefeito e alguns moradores locais e isso é muito triste, pois 
temos um governo que poderia olhar melhor para este município e não 
tem olhado. Me comprometo com você, Prefeito Agilson, de colocar 
esta emenda, pois tenho certeza que ano que vem, o Governador 
Anchieta eleito, viremos juntos aqui assinar essa ordem de serviço, 
porque essas pessoas merecem e já têm sofrido muito, e temos muita 
gratidão por vocês. Obrigado.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Gostaria só de 
dar uma resposta ao seu Zezinho, porque ele perguntou muito para a 
gente sobre o que poderíamos fazer por eles. Eu gostaria de dizer a ele 
que tenho 40 anos como funcionária pública do Estado de Roraima. 
Desde o tempo que era território, acompanhei uma luta muito grande 
para se transferir terras para o Estado. Mas, infelizmente, é preciso 
que se diga quem leva os votos do povo de Roraima. Criaram hoje 
uma história do assentimento prévio, o que é isso? Depois de toda 
uma luta onde o Ottomar morreu com o papelzinho de terras nas mãos, 
hoje tem alguém em Brasília com o pé em cima dizendo que precisa 
que a Defesa Nacional diga que as terras são do estado de Roraima, 
para que elas realmente sejam de fato transferidas. É mentira, quem 
diz isso. Isso é usado politicamente sem nenhuma responsabilidade, 
pois só atrapalha a vida do povo, porque, quando as terras foram 
transferidas para o Estado, não foi ninguém que deu, foi aprovado pelo 
Congresso Nacional. E eu tenho uma cópia do processo da Marluce 
Pinto, está no meu gabinete para quem quiser ver. Criaram a história 
do assentimento prévio para impedir que o povo tenha direito ao título 
para, politicamente, alguém não ganhar ou alguém perder. Por isso que 
não se resolve a questão fundiária. O estado tem problemas de recursos 
como os municípios têm, agora se comemora com festa quando o 
INCRA arranja uma migalha para fazer uma vicinal nos projetos de 
assentamento de responsabilidade dele, porque é responsabilidade do 
INCRA e do Governo Federal, sim, estradas e pontes. 
 Eu estava ouvindo a professora e queria dizer que talvez 
uma das coisas mais difíceis que se fez foi o enquadramento dos 
professores, que hoje leva 100% de recursos do FUNDEB com 
professores em alguns casos, não são todos, que passaram de salários 
de R$ 3.500,00 reais para R$12.000,00; não são todos, claro, depende 
da formação e de uma série de coisas. Gostaria de dizer que o recurso 
de merenda da COOPHORTA é pago, não é de graça, não é benefício 
de ninguém, pode ser ruim, pode ser pouco... no meu tempo, merenda 
escolar era lanche, hoje tem que ser arroz, feijão, farinha e carne. 
Muitas vezes tem o arroz e o feijão e não tem a carne. Nós temos que ter 
consciência do estado que a gente vive, temos que ter consciência dos 
problemas que você passa, Agilson, e nós temos, e o estado não está lá 
com o bolo de dinheiro guardado para a hora que quiser pegar e fazer 
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Senhor Zezinho, por exemplo, como a questão das estradas, das 
vicinais e a questão de muitos outros pontos que são de conhecimento 
dos senhores deputados estaduais que têm, por dever em discussão 
orçamentária, tentar buscar as soluções para os pontos citados. Quero 
dizer que a Assembleia Legislativa, desde o início da nossa gestão, 
já levou mais de 25 mil alunos da rede pública, que nunca tiveram 
acesso, a uma sala de cinema, que nunca tiveram puderam fazer 
um curso de espanhol, a Assembleia Legislativa abriu as portas ao 
curso em vários municípios e na capital. Alunos que nunca tiveram a 
oportunidade de fazer um curso de inglês, a Assembleia Legislativa 
lhes deu essa oportunidade. Sabemos que a Assembleia, por conta de 
suas estruturas operacionais, muitas vezes não tem como prerrogativa 
fazer ações sociais, mas, ainda assim, por respeito à sociedade e pela 
ausência do poder público, se viu na obrigação de fazer. 
 Fizemos também o programa Abrindo Caminhos, através 
de Resolução aprovada pela Assembleia Legislativa, onde as 
crianças fazem balé, ginástica rítmica, preparação para concursos 
públicos, preparação para enfrentar o vestibular para ingressar nas 
universidades, através de parceiras que a Assembleia Legislativa 
tem com as faculdades particulares, o preparatório para o ENEM, as 
escolas de informática. Ainda há pouco tivemos no Baliza e criamos 
uma escola totalmente criada para os alunos do Baliza, do Caroebe, de 
São Luiz, para que eles tenham a oportunidade e a condição de estudar. 
Lá inauguramos sala de jiu-jitsu, futebol, balé, cursos de informática, 
preparatório para o concurso público que vai começar agora no mês de 
maio, o preparatório para o ENEM, o preparatório para o vestibular. 
Temos um núcleo inaugurado no Baliza, em Rorainópolis, em Alto 
Alegre, em Boa Vista e em muitos outros municípios, totalizando 14 
mil alunos diretamente atendidos pelo Estado de Roraima, através da 
Assembleia Legislativa. Nenhum outro poder, na história de Roraima, 
conseguiu atender tanta gente. Nenhuma outra instituição conseguiu 
atender tanta gente. 
 Foi a Mesa Diretora desta Casa que criou o CHAME, 
representado pela deputada Lenir, que vai receber o maior prêmio 
do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados Federais, pelo 
excelente trabalho que foi feito e desenvolvido à frente daquela 
instituição. 
 Temos também o PROCON, que dá assistência e apoio 
aos consumidores, temos uma parceria com o Exército brasileiro, 
uma instituição que está aqui dando atendimento médico de maneira 
oficial, onde as pessoas possam se sentir valorizadas, com salas 
com ar condicionado. Esta sala que vocês estão vendo ali na frente 
é onde as pessoas estão sendo atendidas neste momento, onde 
apresentará seu problema ao médico e sairá de lá com seu problema 
resolvido, diferente do que falou aquela senhora, que falou com 
muita propriedade que o médico fica só com o papel e a caneta para 
atendê-los. O governo realmente precisa entender que sem saúde não 
existe povo que acredite em futuro, que sem educação não existe 
povo que vá para a frente de lugar nenhum. O Governo do Estado, o 
governo brasileiro, todos os senhores deputados federais, senadores 
e deputados estaduais que carregam a bandeira do estado no peito, 
precisam ter esta consciência. E o próximo evento da Assembleia 
ao seu Alcance levaremos ao conhecimento dos senhores deputados 
federais, dos senhores deputados estaduais, dos vereadores e também 
dos senadores. E estenderemos o convite a todos os governos, para que 
essas pessoas entendam que a política passa, o que não pode passar é o 
problema daquela professora que falou ainda há pouco, que se formou 
aqui, que fez mestrado aqui e que está vendo a filha dela passando 
necessidade porque o Estado não coloca sequer uma merenda para as 
pessoas comerem. Sabemos que a escola não é só merenda, mas as 
pessoas têm que ter acesso a merenda sim, as pessoas precisam saber 
que seus filhos vão sair de casa, vão passar seis horas em uma sala 
de aula e tem que ter comida para ele comer. Ninguém é melhor do 
que ninguém e o Estado tem que ter obrigação de fazer isso, sim. O 
Estado tem que ter o comprometimento, através de políticas voltadas 
para a agricultura familiar, porque é aqui onde nasce o produto que 
comemos, é aqui onde nasce o futuro que nós queremos. E esse futuro 
está nas mãos dos deputados em uma promessa de projeto de lei que 
iremos fazer e vamos apresentar na Assembleia Legislativa, onde a 
Agência de Fomento do Estado de Roraima terá um valor destinado 
na peça orçamentária para que ela possa emprestar dinheiro no banco. 
O homem do campo não quer dinheiro de graça, o homem do campo 
não quer chegar aqui e pegar 100 ou 200 reais e colocar no bolso 
dele, ele quer que o Estado financie para ele poder pagar com o 
dinheiro da produção. É isso que precisamos para o estado crescer, 
para o município crescer e para o povo crescer. Obrigado. Agradeço 

essa resolução de visitar todos os municípios seja de agora, por isso 
que eu falei, talvez seja uma nova lei implantada por Vossa Excelência.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – O senhor está errado 
novamente, ela foi aprovada desde o início da nossa gestão.
 A Senhora Vereadora Eduarda Bastos Cordeiro, Duda – 
Boa noite a todos. Quero agradecer pela oportunidade e parabenizar 
Vossa Excelência por esse projeto. Muito bem colocado pelos 
deputados Marcelo Cabral e Chico Mozart em relação a vossa pessoa. 
Agradecendo a oportunidade e me aproveitando dela, gostaria de 
falar, como nossos companheiros falaram, sobre a questão das nossas 
estradas. Acredito que uma solução seria uma patrulha mecanizada à 
disposição do sul do estado, porque as máquinas que cada município 
tem não tem capacidade de atender as demandas, então, uma patrulha 
mecanizada a nossa disposição, em parceria com as prefeituras, pode 
ao menos sanar esse problema. As pontes do nosso município estão 
todas em situação bem críticas, principalmente esta que nos dá acesso 
aos demais municípios, que é a ponte do Taboca. Como o senhor pôde 
ver, e já esteve em situação pior, muitos aqui já se revoltaram, já 
falaram que iam tocar fogo em tudo. Acredito que está fácil de resolver 
e é preciso resolver logo, acredito que todo grupo político, toda classe 
política tem um meio de ajudar a população. 
 E quanto ao trabalho que venho exercendo no município, 
nunca foi vergonha para mim, muito pelo contrário, toda noite durmo 
com a consciência tranquila porque venho fazendo minha obrigação e 
me lembro todas as noites e todos os dias do juramento que fiz lá no 
dia primeiro de janeiro de 2017, quando assumi o cargo e me coloquei 
à disposição para ser julgada. Então, se tem alguma reclamação que 
seja válida e que, acima de tudo, seja verdadeira, só peço, como falou 
nosso amigo Vaguinho, que tenhamos mais oportunidades de estarmos 
conversando com Vossas Excelências, pra que tragam soluções para a 
gente. É lamentável a situação do nosso município, as escolas, tanto 
da rede pública estadual quanto da rede municipal, estão horríveis, 
os poços das escolas estão horríveis. O poço da escola da vicinal 05, 
eles cavam e cavam, mas não tem água. Por que não colocam um poço 
artesiano ou semi artesiano, até para evitar de cair morcego, sapo 
ou outro bicho? Vamos melhorar a questão da saúde e da educação. 
Acredito que são problemas que não existem só em Caroebe, mas 
em todos os municípios, pois todos sabem que este governo é um 
governo descompromissado. Então, com o apoio de vocês, com o 
apoio das emendas parlamentares de vocês, se não resolvermos todos 
os problemas, mas pelo menos boa parte desses problemas serão 
solucionados. Obrigada.
 O Senhor Deputado Jalser Renier – Obrigado, Vereadora 
Duda. Senhoras e senhores, gostaria de ocupar este espaço antes 
de começarmos a solenidade apenas para agradecer imensamente a 
participação de vocês e dizer que isto aqui não é nenhum palanque 
político, isto é uma instituição pública reconhecendo o valor da 
sociedade, ouvindo de perto o clamor da população, reconhecendo 
os problemas que o nosso estado passa, reconhecendo as dificuldades 
que nosso estado vive. Sabemos das demandas municipais, estaduais, 
sabemos das dificuldades que cada vereador, cada homem público 
e cada cidadão tem diante das dificuldades que são apresentadas 
durante seu mandato. Estamos aqui porque a Assembleia Legislativa 
se preocupa, enquanto instituição, de ir ao encontro da população para 
procurar maneiras e meios de tentar solucionar seus problemas, pois 
sabemos que não é fácil um estado pobre como o nosso diante das 
dificuldades que estamos vivendo. Mas preciso, antes de mais nada, 
dizer que, quando você tem a predisposição e a vontade de resolver 
os problemas, você resolve, independente das dificuldades, porque a 
dificuldade é um ensinamento que o homem tem para não deixar e não 
abandonar sua oportunidade em tentar. Aquele que desiste no meio 
da viagem é porque não acredita que vai chegar ao fim. E nós não 
podemos, de maneira nenhuma, em nenhum momento de nossas vidas 
deixar de acreditar que o espírito democrático na cabeça de cada um 
de nós vai se valer a partir do momento que você acredita no futuro. 
 A Assembleia Legislativa, no ato de nossa gestão à frente 
da Mesa Diretora desta Casa e com o aval de todos os senhores 
deputados estaduais, criamos o programa Assembleia ao seu Alcance, 
uma assembleia que vai ao encontro da população, conhecer os seus 
problemas e, através daí, com sugestões pontuais, seja de emendas 
individuais ou emendas impositivas apresentadas em plenário ou de 
bancada, apresentadas para a sociedade, buscando meios e soluções 
para que os problemas sejam resolvidos. Quando você tem um 
governo que procura te ajudar, que procura respeitar as imposições 
apresentadas pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual, 
você consegue transformar um ponto que foi apresentado aqui pelo 
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Mesa que quiserem fazer algum comentário sobre os homenageados, 
podem fazer no ato da entrega. 
 Para receber o título Orgulho de Roraima, convido, neste 
momento, os senhores Joel Vieira da Silva, natural de Ji-Paraná, mora 
em Caroebe há 25 anos; Dejanira Marques da Silva; Valderez Pereira 
dos Santos; e Maria do Carmo Shurmarz. Para fazer a entrega, convido 
o senhor Deputado Marcelo Cabral. 
 Em ato contínuo, convido para receber o título Orgulho de 
Roraima, os senhores Gedaildo Alves Rodrigues; Josiel da Conceição, 
natural de Caroebe, mecânico; Wiliam de Jesus Pego; Antônio da Silva 
Nunes, um dos fundadores de Caroebe; e Veraldo Timóteo de Oliveira, 
professor. Para fazer a entrega, convido o senhor Deputado Masamy 
Eda, autor da Indicação. 
 Para receber o título Orgulho de Roraima, convido, neste 
momento, os senhores Maxuel Alencar Barros, natural de Imperatriz 
do Maranhão, diretor do projeto social Pedalando com Você, atleta 
com vários títulos na categoria de bicicross; Adalberto da Conceição 
da Sila; e Ivanilda Silva Portella. Para fazer a entrega, convido o ex-
governador José de Anchieta. 
 Para receber o título Orgulho de Roraima, convido, neste 
momento, os senhores José Siqueira Araújo; Vanir Pereira Soares; 
Damiana Maria Marcos Souza. Para fazer a entrega, convido o senhor 
Deputado Naldo da Loteria. 
 Para receber o título Orgulho de Roraima, convido, neste 
momento, os senhores José Estevan da Sila, natural de Rondonópolis, 
produtor agropecuário, membro da igreja Assembleia de Deus das 
Missões; Maria Lindete Silva Dionísio e José Paulo de Souza, paulista, 
agricultor, conselheiro da Cooperativa Agropecuária de Agricultores 
Familiares e ex-vereador com dois mandatos. Para fazer a entrega, 
convido o Deputado Evangelista. 
 Para receber o título Orgulho de Roraima, convido, neste 
momento, os senhores Dijair Francisco Furtado, ex-vereador natural 
de Jussara, Goiás; Gilberto Luiz Souza, ex-vereador com três 
mandatos, paranaense; José Antônio Vicente, biólogo, funcionário 
público do estado, trabalha na SEAPA; Margarida Cecília Dias, natural 
do Espírito Santo, reside no município há 37 anos e é empresária do 
setor hoteleiro; José Roberto Pereira dos Santos, paulista, professor, 
matemático, vice-gestor da escola de Entre Rios; e Romeu Barbosa, 
natural de Mato Grosso e ex-vereador de Caroebe. Para fazer a entrega, 
convido a Deputada Aurelina de Medeiros, autora da Indicação. 
 Para receber o título Orgulho de Roraima, convido, neste 
momento, os senhores José Roberto Ricardo Pego e Kenner Vieira da 
Silva. 
 Para receber o título Orgulho de Roraima, convido, neste 
momento, os senhores Evandro Bahia do Carmo e Antônio Carlos de 
Araújo, professor de matemática e de Educação Física. Para fazer a 
entrega, convido a Vereadora Eduarda. 
 Para receber o título Orgulho de Roraima, convido, neste 
momento, os senhores Manoel Siqueira Sabino; Vereadora Áquila 
Prudente Araújo e Ivanilde da Silva Nascimento. Para fazer a entrega, 
convido o Deputado Chico Mozart, representando o Deputado Gabriel 
Picanço que, por problemas de saúde, não pode comparecer. 
 Para receber o título Orgulho de Roraima, convido, neste 
momento, os senhores Juscelino Macedo dos Santos, representado 
por seu filho, seu Francisco; Eugênio Barbosa da Silva, natural 
de Rondônia, agricultor; e Maria Regina da Silva Oliveira, tia Rê, 
professora de 1983, representada por sua filha. Para fazer a entrega, 
convido o Senhor Deputado George Melo, líder do bloco G-12. 
Agradeço, Deputado, a sua presença, assim como de todos os seus 
homenageados. 
 Agradeço a presença da minha esposa, a senhora Cíntia Lara 
Gadelha Padilha, a mulher mais importante da minha vida. Senhora 
Kátila, esposa do Deputado George Melo. Cumprimento, também, a 
primeira dama do Município, a senhora Graciele, obrigada pela sua 
presença, é uma satisfação imensa. A senhora Eumária, nossa Diretora 
operacional do Procon. 
 Para receber o título Orgulho de Roraima, convido, neste 
momento, os senhores Hélio Siqueira Sabino, natural do Paraná; José 
Machado Siqueira Filho; Joina Maria Feitosa Siqueira; e Leonardo 
Beotrane Pereira. Para fazer a entrega, convido a Senhora Deputada 
Lenir Rodrigues. 
 Quero aqui, em nome do Poder Legislativo, em nome da 
Assembleia Legislativa, agradecer a hospitalidade, a presença de 
todos os senhores e senhoras, aos familiares, a todos os parlamentares. 
Desejo a todos um grande abraço, boa noite e até o próximo Assembleia 
ao seu Alcance. Grande abraço a todos.

imensamente a todos, agradeço a presença do prefeito, agradeço a 
presença de todos os vereadores, de todos os deputados estaduais, de 
toda a nossa equipe de trabalho, que está aqui há dois dias preparando 
e enfrentando os problemas que vivemos diariamente de peito aberto, 
porque o político não é aquele que ouve somente aquilo que ele quer, o 
político de verdade é aquele que está preparado para ouvir aquilo que 
ele não quer. Obrigado. 
 Convido o Vereador Nenô, Presidente da Câmara do 
Município do Baliza, para tomar assento à Mesa. 
 Neste momento, a Sessão será transformada em Comissão 
Geral, momento em que esta Casa Legislativa estará homenageando, 
com a Comenda Orgulho de Roraima, personalidades desta localidade, 
conforme Decreto Legislativo nº 017/18, aprovado nesta Casa. O título 
Orgulho de Roraima, criado pela Resolução nº 010/2009, concede 
a Comenda Orgulho de Roraima às pessoas físicas ou jurídicas que, 
pela sua atuação no Estado ou no então Território Federal de Roraima, 
se tornaram para a população símbolo ou referência. As pessoas que 
serão agraciadas no município do Caroebe foram reconhecidas e 
aprovadas pela Assembleia Legislativa em sessão plenária através de 
Decreto Legislativo nº 001/18. 
 Senhoras e senhores, iniciaremos a entrega do título 
Orgulho de Roraima às personalidades e lideranças desse município. 
Por suas realizações e méritos, tornando-se merecedores do especial 
reconhecimento da Assembleia Legislativa.
 Convido para receber a Comenda Orgulho de Roraima os 
senhores: Jackson Galdino do Nascimento, empresário; Francisco 
Lima dos Santos, produtor da Vicinal 06; Francisco Severo da Silva, 
ex-prefeito do Caroebe; Renato Alves dos Santos; e Valmiro Rafaelski 
de Carvalho. E, para fazer a entrega da Comenda, convido o autor da 
indicação, o Prefeito Agilson Martins. 
 Convido, para receber a Comenda Orgulho de Roraima, 
os senhores: Zé do Galdino, que está ausente; Edmilson da Silva, 
maranhense, funcionário público federal; e Antônio Cândido da Silva. 
E, para fazer a entrega da Comenda Orgulho de Roraima, convido o 
Senhor Deputado Marcelo Cabral e o Senhor Vereador Osmar. 
 Convido, para receber a Comenda Orgulho de Roraima, 
os senhores: Valdir Pereira Cardoso, natural de Rondônia, técnico 
em agropecuária; e José Pereira Macedo. E, para fazer a entrega da 
Comenda Orgulho de Roraima, convido o senhor Vereador Gervinho, 
autor da indicação. Percebo que ele é um flamenguista com coração 
vascaíno, né, meu amigo? Obrigado ao Vereador Gervinho e a todos os 
vereadores presentes. 
 Para receber o título Orgulho de Roraima, convido os senhores 
Agnaldo Silva Torres, paranaense, agricultor; e Pedro Rodrigues da 
Rocha, baiano e sindicalista. Para fazer a entrega, Vereador Vaguinho, 
autor da indicação, e Deputado Evangelista Siqueira. 
 Para receber o título Orgulho de Roraima, convido os 
senhores Lingrer Emílio Fulioto, representado pela sua esposa, 
Cleomar; e Maria Rodrigues da Silva, cearense, agricultora. Para fazer 
a entrega, convido o Vereador Zé Carlos. 
 Para receber o título Orgulho de Roraima, convido os 
senhores Denis da Cruz Silva, natural do Maranhão e, também, 
Evelângio dos Santos Moreno, da Serra Dourada, Bahia. Para fazer a 
entrega, convido a Vereadora Eduarda, autora da indicação. 
 Para receber o título Orgulho de Roraima, convido os 
senhores Raimundo Roque Siqueira Linhares, morador da vila Entre 
Rios, meu amigo, professor; Izabel da Silva Ribeiro, chegou aqui em 
1993 como comerciante e, atualmente, é costureira; e Humberto de 
Souza Oliveira, agricultor. Para fazer a entrega, convido a Vereadora 
Áquila, autora da indicação. 
 Para receber o título Orgulho de Roraima, convido os 
senhores Edvaldo Lima Alves, maranhense, agricultor; Roseli de 
Almeida de Souza e Pedro Monteiro. Para fazer a entrega, convido 
a Vereadora Filó. Agradeço a todos os homenageados, a todas as 
pessoas. Estamos para toda Boa Vista através do Canal 57.3. Obrigado, 
Vereadora Filó. 
 Para receber o título Orgulho de Roraima, convido os 
senhores José Antônio Batista Gonçalves; Miguel Alves da Silva 
e Maria Filomena da Costa Souza. Para fazer a entrega, convido o 
representante do Deputado Jânio Xingú, autor da Indicação, o Prefeito 
Agilson. 
 Para receber o título Orgulho de Roraima, convido os 
senhores Sabina Azevedo Aguiar, representada pelo Prefeito Agilson; 
Paulinho Pereira Gomes; Geciléia Félix da Silva; Eva Custódio, 
Eduarda Bastos Cordeiro e José Paulo da Silva. Para fazer a entrega, 
convido o Deputado Chico Mozart, autor da Indicação. Os membros da 
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RESOLUÇÃO Nº 3446/2018-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear VALDIR FERREIRA MENDES, CPF: 

225.086.512-49, no Cargo Comissionado de Assessor Parlamentar 
Administrativo II CAA-6, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa 
Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa 
nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, publicada no DO/ALE-RR, Edição 
A-2671, de 3 de janeiro de 2018.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de junho de 2018.
Boa vista - RR, 3 de julho de 2018.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3447/2018-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear VANDEIRIS DE LIMA FIGUEIREDO, 

CPF: 839.467.562-04, no Cargo Comissionado de Assessor Parlamentar 
Administrativo II CAA-6, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa 
Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa 
nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, publicada no DO/ALE-RR, Edição 
A-2671, de 3 de janeiro de 2018.

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

Boa vista - RR, 3 de julho de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

DAS COMISSÕES

SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES

COMISSÃO ESPECIAL EXTERNA CRIADA NOS TERMOS DA 
RESOLUÇÃO Nº52/18.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2018
Em 03/07/2018.

 Convocamos os Senhores Parlamentares, Membros desta 
Comissão, Deputados Soldado Sampaio, Lenir Rodrigues, Oleno Matos, 
Valdenir Ferreira  e Zé Galeto para Reunião Extraordinária, que será 
realizada por esta Comissão no dia 04/07/2018, às 11h, no Plenário Noêmia 
Bastos Amazonas, nesta Casa de Leis, para tratar de assuntos de interesse 
da Comissão.

Deputado Coronel Chagas
Presidente da Comissão

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 3443/2018-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a pedido LUIS BARBOSA ALVES, 

matrícula 16773, CPF: 024.694.053-00, do Cargo Comissionado de 
Assessor Parlamentar Administrativo Especial III CAA-3, 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 02 de julho 
de 2018.

Boa vista - RR, 3 de julho de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3444/2018-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear CAROLINA RONCOLATO DO VALLE, 

CPF: 089.395.526-44, no Cargo Comissionado de Assessora Parlamentar 
Administrativo I CAA-5, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa 
Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa 
nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, publicada no DO/ALE-RR, Edição 
A-2671, de 3 de janeiro de 2018.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de junho de 2018.
Boa vista - RR, 3 de julho de 2018.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3445/2018-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear VALCIMEIRES BAIA MAIA, CPF: 

447.396.642-91, no Cargo Comissionado de Assessora Parlamentar 
Administrativo III CAA-7, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa 
Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa 
nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, publicada no DO/ALE-RR, Edição 
A-2671, de 3 de janeiro de 2018.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de junho de 2018.
Boa vista - RR, 3 de julho de 2018.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812
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